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Voorwoord College van Bestuur 

 

 
“Kindante in actie” 
 

Als u het jaarverslag 2018 van Kindante gaat lezen, snapt u waarom deze subtitel bij dit voorwoord 

past. We zijn bijzonder actief, er gebeurt op allerlei fronten heel veel, maar we kunnen het prima 

herleiden tot onze strategische agenda 2015-2020.  

De ontwikkeling van de professionele cultuur (en bijbehorende structuur) is richtinggevend voor alles 

wat we doen. Ons DNA oftewel de kernwaarden ‘mensgericht, transparant, toegewijd en groei’ zijn 

ons richtsnoer voor alle activiteiten. Die activiteiten doen we niet alleen, maar het woord samenwerken 

is ook echt een werkwoord “samen werken”. Op alle niveaus binnen Kindante – de kinderen, de 

medewerkers, de directeuren, de ouders, het bestuur, de GMR en de RvT – zoeken we actief de 

samenwerking op. Hierbij realiseren we ons dat je alleen sneller gaat, maar dat je samen verder komt. 

Naast de professionele cultuur zijn we actief op het gebied van anders organiseren van ons onderwijs. 

De opvatting dat alle kinderen op bijvoorbeeld 7-jarige leeftijd in dezelfde ontwikkelingsfase zitten is 

voor iedere opvoeder een theoretisch verhaal. Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal langs dezelfde 

lat, maar die ontwikkeling gaat met sprongen, soms stilstaan (voorbereiding op een nieuwe 

ontwikkelingssprong) en dan weer met kleine stapjes. Dan past het dus ook niet om te blijven 

volharden in een systeem (leerstofjaarklassensysteem) dat als uitgangspunt heeft dat alle kinderen in 

dezelfde leeftijd hetzelfde aanbod nodig hebben. We stimuleren de onderzoekende houding van 

kinderen, medewerkers, directeuren en alle bij Kindante betrokken actoren en gaan uit van erkende 

ongelijkheid, waardoor we de talenten van iedereen tot bloei laten komen. En de scholen zijn hier 

allemaal actief mee bezig, ook niet allemaal op dezelfde wijze, de een wat sneller dan de ander, om 

op die manier ook veel van elkaar te leren.  

Onderwijs in actie dus, hetgeen tevens past bij PO in actie, de beweging die door leerkrachten zelf in 

het hele land heeft geleid tot meer echte aandacht voor het beroep van leraar in het primair onderwijs, 

maar ook tot een terechte salarisaanpassing.  

Echter, onze grootste uitdaging zit in het ontstane lerarentekort. We worden sinds 2016 gecon-

fronteerd met oplopende tekorten en voorzien dat dit voorlopig zo blijft. Ook daarvoor zullen we door 

middel van anders organiseren, anders denken een oplossing kunnen vinden door minder kwetsbaar 

te worden, - een leerkracht voor een groep leidt direct tot een probleem bij afwezigheid van die 

leerkracht -, maar ook door werk te maken van een vermindering van de werkdruk. In het huidige 

systeem wordt van die leerkracht verwacht dat hij/zij een duizendpoot is, hetgeen leidt tot een 

gevoelde hoge werkdruk. Als je het samen doet, de taken anders verdeelt en meer wordt 

aangesproken op je talenten, je passie, zal dit ook gaan leiden tot nog meer werkplezier. Voor ons 

betekent het dat we naast leraren ook actief op zoek gaan naar onderwijsassistenten, 

lerarenondersteuners en andere professionals die ondersteunend kunnen zijn in het werken met 

kinderen. Dat doen we niet voor die aparte klas, maar bv. in een unit, in de hele school, het cluster van 

scholen en de stichting, opnieuw samen dus.  

Dit alles gaat leiden tot professionele kindcentra, waarin de diverse kindpartners, waaronder de 

school, alles in het werk stellen om de ontwikkeling van alle kinderen te bevorderen, de talenten in 

brede zin te ontplooien en het plezier voor iedereen in het kind-centrum de basis is voor goede 

prestaties.  
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En daarom zijn we met zijn allen zo actief, verzetten we bergen werk en dat alles in het belang van al 

onze kinderen. Als lezer zult u misschien ook al denken “nou, nou, wat een berg werk”, maar aan de 

hand van ons richtsnoer, de strategische agenda, hopen we dat u ook de waardering voelt die wij 

voelen voor al die professionals bij Kindante. 

 

 

 

Peter Lemmens,     Thecla van Hoogstraten 

Voorzitter College van Bestuur    Lid College van Bestuur  
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Verslag van de Raad van Toezicht 
 

De Raad van Toezicht heeft in 2018 zeven reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast hebben 

twee bijeenkomsten plaatsgevonden met de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). 

We hebben er opnieuw voor gekozen om onze vergaderingen zoveel mogelijk te houden op één van 

de Kindante scholen. Vergaderen op een school blijft ondertussen niet alleen een goed gebruik, maar 

vooral ook een perfecte mogelijkheid om echte betrokkenheid te hebben bij wat er dagelijks gebeurt in 

de onderwijspraktijk van Kindante. We krijgen zo als Raad van Toezicht een goed beeld van waar, 

door wie en hoe het onderwijs wordt gegeven. 

 

Duidelijk beeld 

Op de school wordt zichtbaar hoe een onderwijsteam haar visie op goed onderwijs in de praktijk 

brengt. In gesprek met de directeur en teamleden komen we te weten welke successen reden zijn 

voor een trots gevoel en welke werkproblemen op welke wijze aangepakt kunnen worden. Ook is er 

ruimte voor de medewerkers om vragen aan ons te stellen.  

In goed overleg met de betrokken directeur wordt bij de te houden vergadering ook ruimte gemaakt 

voor kennismaking en gesprekken met ouders. Dit maakt voor de Raad van Toezicht het beeld over 

Kindante in de praktijk nóg duidelijker. We hebben mede door deze schoolbezoeken niet alleen 

ervaren hoe dynamisch de organisatie is maar ook dat steeds meer vorm en inhoud gegeven wordt 

aan het zo gewenste Kindante DNA. We zien en horen dat het ontwikkelproces waarin integrale 

verantwoordelijkheid en nut en noodzaak van doorontwikkeling onderwijsmethodiek centraal staan, 

niet zomaar vanzelf verlopen. Het is een proces dat deels tijd vraagt maar vooral ervaren wordt als 

een appél op de aanwezige kwaliteit, denkkracht en verantwoordelijkheid van ieder teamlid.  

Het is ook zeer waardevol om van de ouders te horen op welke wijze zij betrokken worden bij de 

verschillende ontwikkelingen, ook te horen hoe zij het ervaren als verschillende scholen moeten 

samengaan tot één nieuwe schoolgemeenschap. Te horen waar zij in eerste instantie tegenaan lopen 

en toch binnen afzienbare tijd tot een gemeenschappelijk gedragen oplossing komen. Als het gaat om 

‘je thuis voelen’ in een school en uitnodigend zijn naar alle ouders dan hebben oudercommissies een 

belangrijke rol. Daar hebben we meerdere prachtige voorbeelden van gezien. 

Kortom: de Raad van Toezicht is blij met deze gesprekken en de geboden gastvrijheid door de diverse 

scholen van Kindante. Ook voor de toekomst kiezen we voor deze formule: bezoek aan school, 

ontmoeting en gesprek met directie/team en ouders en vervolgens de reguliere vergadering. 

 

Onderwijs centraal 

Tijdens de vergaderingen in 2018 hebben we weer uitvoerig aandacht besteed aan 

onderwijsontwikkelingen waarbij het verder ontwikkelen van scholenclusters een belangrijk onderwerp 

blijft. Dat geldt ook voor de eigen verantwoordelijkheid van directie en team bij het inrichten van hun 

eigen werkplannen en de uitvoering daarvan, het begroten van het benodigde budget en het zo 

effectief mogelijk benutten van de middelen. We zien en merken dat er steeds meer samenwerking 

gerealiseerd wordt en elkaars kwaliteiten gekend en benut worden. 

 

Personeelsbeleid 

Behalve de inhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs, vraagt ook het personele beleid om 

nadrukkelijke aandacht. Hierbij vinden we het belangrijk om te kijken naar het natuurlijk verloop door 

pensionering en de gevolgen daarvan. Er is geïnvesteerd in de instroom van nieuwe leerkrachten. 

Helaas moeten we constateren dat de twee onderstaande zorgpunten voorlopig nog aan de orde zijn: 

1. Er zijn te weinig nieuwe leerkrachten in onze regio voorhanden; 

2. Er is sprake van grote financiële druk ten gevolge van regelgeving.  
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Dit laatste leidt tot risico’s bij daling van leerlingaantallen.  

Ook ziekteverzuim blijft een belangrijk aandachtspunt in het te voeren personeelsbeleid. Aandacht 

voor preventie en vitaliteit moeten vruchten gaan afleveren.  

De Raad van Toezicht wordt ook geïnformeerd over de interne studiebijeenkomsten waarin 

leerkrachten effectief van en met elkaar leren. Een beter voorbeeldgedrag kunnen we ons nauwelijks 

voorstellen.    

 

Breed gedragen 

In het kader van de te ontwikkelen visie op het personeelsbeleid is eerder een document gemaakt 

over de gewenste organisatievorm en cultuur van Kindante. Aan genoemd document wordt nu 

concrete uitvoering gegeven.   

De Raad van Toezicht is verheugd dat de ondernomen en te ondernemen activiteiten op het punt van 

personeel en organisatie breed gedragen worden in de organisatie.  

Er is ook dit jaar meerdere keren aandacht besteed aan de voortgang van cultuur- en 

organisatieontwikkeling en de bijbehorende besturingsfilosofie. In het najaar is de RvT uitvoerig 

geïnformeerd over de stand van zaken van het cultuur- en structuurtraject en de nieuwe afname OCI. 

In verband met wijzigingen in de organisatie is nu gekozen voor afname OCI in de 6 scholenclusters, 

de werkgroepen financiën en personeel en de groep domeinoverleg. De resultaten zijn begin 2019 

bekend. Deze resultaten worden uiteraard besproken en daarna volgen afspraken over het vervolg. 

We zien dat de vereiste samenwerking tussen alle geledingen voldoende aanwezig is zodat ook de 

noodzakelijke discussies open en constructief gevoerd worden. 

 

Rollen College van Bestuur en Raad van Toezicht 

In 2018 is tijdens een uitgebreide evaluatie, ondersteund door een externe begeleider, stil gestaan bij 

de rollen van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het gaat daarbij om meer dan de 

formele posities die ingenomen worden. Juist functioneel wordt gezamenlijk gezocht naar een 

constructieve werkwijze, waarin enerzijds de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht en 

anderzijds de stimulerende rol naar elkaar ingevuld worden. 

 

Overleg met de GMR 

De Raad van Toezicht heeft twee keer overlegd met de GMR. In februari hebben we met elkaar 

gesproken over de strategie en de belangrijkste strategische aandachtspunten. In september hebben 

we gesproken over ‘de staat van het Onderwijs’.  

De aandachtspunten van de GMR staan iedere vergadering van de RvT op de agenda. Wij krijgen 

zorgvuldige terugkoppeling van de discussies van zowel het CvB als van het RvT-lid dat zoveel 

mogelijk aanwezig is in de reguliere vergaderingen van de GMR. 

 

Huisvesting 

De centrale huisvesting voldoet ruimschoots aan de verwachtingen. Het is een ware ontmoetingsplek 

waar samenwerken vanzelfsprekend is. 

Behalve de werkruimte voor Bestuur en BURO heeft de situatie van de scholen met betrekking tot de 

huisvesting onze aandacht. Hierover wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd door het CvB in iedere 

reguliere vergadering. Daardoor wordt het mogelijk te anticiperen op krimp en een adequaat traject uit 

te zetten voor eventuele noodzakelijke sluiting of fusie. De Raad van Toezicht hecht er zeer veel 

waarde aan de betrokken ouders en ook teamleden op tijd en goed te informeren bij veranderingen. 

 

Financiële stand van zaken 

Naast bovengenoemde aandachtspunten, heeft de Raad van Toezicht toegezien op de financiële 

stand van zaken en ontwikkelingen. Het financieel jaarverslag en de begroting zijn door de Raad van 

Toezicht goedgekeurd en er is stilgestaan bij de realisatie van de nieuwe opzet en planning van de 
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begrotingscyclus. De financiële agendapunten worden door de auditcommissie voorbereid en van 

advies aan de Raad van Toezicht voorzien. 

 

Update statuten Kindante 

De Raad van Toezicht werkt nog aan een noodzakelijke update van de statuten voor Kindante. Er 

loopt nog correspondentie met de NKSR (Nederlands Katholieke Schoolraad) over een aantal punten.  

 

Ten slotte 

De Raad van Toezicht is door de beleidsmedewerker ICT uitgebreid geïnformeerd over de acties die 

in het kader van wettelijke verplichting AVG ondernomen zijn. Het was goed te kunnen constateren 

dat ook deze zaken de juiste aandacht krijgen en voortvarend en consequent zijn opgepakt.  

De Raad van Toezicht kijkt terug op een enerverend en boeiend jaar, waarin de samenwerking met 

het CvB en de GMR heeft geleid tot een verdere ontwikkeling van Kindante als een veilige en 

uitdagende plek voor kinderen en ook voor de medewerkers om samen te leren en zich te 

ontwikkelen. Door de samenwerking met het CvB en de GMR en onze directe contacten met scholen, 

directeuren, teams en ouders weten we als Raad van Toezicht dat we met vertrouwen de toekomst 

tegemoet mogen zien. De Raad van Toezicht dankt dan ook graag alle medewerkers van harte voor 

de inzet en de bereikte resultaten. 
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Verslag van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 
 
Terugblik op 2018 

In 2018 heeft de GMR van Kindante weer de nodige activiteiten mogen ontplooien. De agenda van de 

GMR was regelmatig voller dan was voorzien in het activiteitenplan. Dit toont aan dat 

medezeggenschap een factor in het onderwijs is geworden die van belang is en in de toekomst nog 

meer wordt voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. 

In dit jaar heeft het personeelstekort zich sterk ontwikkeld tot een duidelijk landelijk probleem. De 

GMR heeft hier regelmatig over gesproken met het CvB van Kindante en met interesse gevolgd hoe 

Kindante zich inzet om mogelijkheden en kansen te benutten om dit probleem het hoofd te bieden.  

In het overleg met de toezichthouder hebben we ‘de staat van Onderwijs’ de revue laten passeren in 

relatie tot het onderwijs bij Kindante. Tijdens de evaluatie in juni 2018 hebben we kunnen terugkijken 

op een positieve ontwikkeling en verdieping in de samenwerking met het bestuur en de Raad van 

Toezicht. Tevens zijn er waardevolle gesprekken geweest met domein onderwijs en domein personeel 

en de bedrijfsarts, die als gevolg daarvan een vaste plek hebben gekregen in de jaarplanning van de 

GMR. Punten die naast de jaarlijks terugkerende items op de agenda hebben gestaan zijn: 

• De klokkenluidersregeling 

• Beleidsplan onderhoud en instandhouding gebouwen en terreinen 

• Uitvoeringsnotitie vervangingen 

• Revisie routeplanner fusie 

• Werkdrukagenda 

• Evaluatie functieboek & LC-schaal in regulier basisonderwijs 

• Informatiebeveiliging  en privacy beleid (IBP) Kindante, volgens de AVG  

• Uitvoeringsagenda Perspectief Kindcentra 

• Addendum GMR-reglement 

• Herziene klachtenregeling 

• Groepsgroottes 1-8-2017 

• Robidus status uitvraag 

• Tussenopbrengsten en eindopbrengsten 

• Aanbesteding bedrijfsarts 

• Verkiezingen nieuwe leden GMR 

• Ambities GMR 

• Rol GMR t.a.v. Staat van Onderwijs 

• Beleidsnotitie Perspectief Kindcentra 

• Bespreekpunten RvT bijeenkomst januari 2019 

 

Vooruitblik 2019 

De vijf nieuwe leden waarmee de GMR het schooljaar 2018-2019 gestart is beginnen ingewerkt te 

raken en kunnen hun talenten in 2019 volledig voor de GMR gaan inzetten. Dit jaar staan er twee 

ouders op de lijst van aftreden, waarvan één zeker definitief afscheid zal nemen. Tevens zal één van 

de personeelsleden met pensioen gaan. Hierdoor zullen minimaal twee vacante plaatsen ontstaan.   

De GMR blijft investeren in goede contacten met de achterban via het GMR-Platform en de MR’s, met 

het CvB, de RvT en andere medezeggenschapsorganen in de regio. Ook blijft de GMR cursussen en 

ondersteuning van de MR’s op gebied van medezeggenschap aanbieden. 

In 2019 zullen onder andere de voortgaande stakingen, personeelstekorten, passend onderwijs, 

anders organiseren en meer autonomie bij teams door middel van het werkverdelingsplan onderwerp 

van gesprek zijn. 

  

 



8 
 

ORGANISATIE EN STRATEGIE 
 

Organisatie 

Kindante is gevestigd te Sittard en vormt het bestuur van 32 basisscholen, 3 scholen voor speciaal 

basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (op peildatum 

01-08-2018). De stichting kent de denominaties openbaar, bijzonder en algemeen bijzonder. Binnen 

de denominatie bijzonder is een aantal scholen met katholieke signatuur en één school met 

protestantschristelijke signatuur.  

Kindante participeert vanaf de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 in diverse 

samenwerkingsverbanden, maar vooral in de samenwerkingsverbanden in de regio’s waar scholen 

van Kindante zijn gevestigd: 

 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Westelijke Mijnstreek voor de Kindante scholen in 

de gemeenten Schinnen, Beek, Stein en Sittard-Geleen; 

 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Midden-Limburg voor de Kindante scholen in de 

gemeente Echt-Susteren; 

 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Westelijke Mijnstreek voor de onder Kindante 

ressorterende VSO-tak van (V)SO Parkschool en (V)SO Xaverius in Sittard; 

 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Midden-Limburg voor de onder Kindante 

ressorterende VSO-tak van (V)SO Parkschool en (V)SO Xaverius in Sittard. 

Governance 

Een belangrijk grondbeginsel van governance is het scheiden van de functies van bestuur en intern 

toezicht. Binnen Kindante is dit vormgegeven door deze twee functies in aparte organen van de 

rechtspersoon onder te brengen (het zogenoemde raad-van-toezicht model): het College van Bestuur 

(CvB) en de Raad van Toezicht (RvT). 

Het CvB bestuurt de scholen, en is vanuit die rol eindverantwoordelijk en aansprakelijk. Het CvB 

bestuurt collegiaal. Behoudens het voorzitterschap is er sprake van nevenschikking tussen de leden 

van het CvB. 

De RvT treedt op als werkgever van het CvB en vertegenwoordigt in die hoedanigheid het bevoegd 

gezag. Daarnaast houdt zij intern toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en 

het CvB in het bijzonder, ziet toe op rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige 
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bestemming van de middelen en is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de accountant. De RvT 

onderschrijft de governancecode, vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de PO-Raad. 

Een eenmalige uitzondering maakt de RvT voor de maximale zittingstermijn van acht jaar voor RvT-

leden. De reden voor deze uitzondering komt voort uit de fusie in 2011 van de besturen prooSes en 

Focus tot Stichting Kindante. In het na de fusie opgestelde rooster van aftreden is gekozen voor 

continuïteit, wat voor enkele leden een langere maximale zittingstermijn met zich meebrengt dan de in 

de governancecode gestelde termijn van acht jaar.  

De RvT kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. 

De auditcommissie wordt bemenst door twee leden uit de Raad van Toezicht (niet zijnde de voorzitter 

RvT), waarvan één lid door de RvT is aangemerkt als voorzitter auditcommissie. De portefeuillehouder 

financiën van het CvB en de concern controller zijn aanwezig bij de bijeenkomsten van de 

auditcommissie, tenzij de auditcommissie aangeeft dat daarvan bij een specifieke bijeenkomst geen 

sprake is.  

De remuneratiecommissie bestaat uit twee RvT-leden, waaronder de voorzitter.  

De samenstelling van RvT en CvB in 2018 was als volgt; 

 

RAAD VAN TOEZICHT (RvT) BEROEP NEVENFUNCTIES 

Mevr. C. Langen 

(voorzitter + remuneratie-

commissie) 

Vanaf februari 2014 

gepensioneerd; voordien 

Voorzitter CvB ROC 

Leeuwenborgh Maastricht/Sittard 

Lid RvT Zorggroep Noord 

Limburg 

Voorz. RvT stichting Pergamijn 

Voorz. International Land-Art, 

Maastricht 

Bestuurslid Toon Hermanshuis, 

Maastricht 

Lid RvT Cubiss 

Dhr. drs. P. Nacken        

(lid + auditcommissie) 

Function Controller DSM Group 

People & Organization 

- 

Dhr. drs. L. Hermse        

(vice voorz. + auditcommissie) 

Manager Business Development - 

Alpheios International BV  

- 

Dhr. drs. T. Mans  

(lid + remuneratiecommissie) 

Directeur bestuurder ZOwonen Lid RvC en voorz. remuneratie-

commissie RABObank Westelijke 

Mijnstreek 

Voorz. bestuur Kommit 

Lid Initiatiefgroep Gezondheids-

akkoord Limburg 

Mevr. dr. D. Sluijsmans  Lector Professioneel Beoordelen 

bij Zuyd Hogeschool 

- 

 

COLLEGE VAN BESTUUR 

(CvB) 

FUNCTIE NEVENFUNCTIES 

Dhr. drs. P. Lemmens Voorzitter CvB - 

Mevr. drs. T. van Hoogstraten Lid CvB - 

 

Met betrekking tot de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens 

(WOPT) en als vervolg de Wet Normering Topinkomens (WNT), waren er bij Kindante in 2018 geen 

bestuurders en/of personeelsleden in dienst die een beloning ontvingen boven de WOPT-grens. Voor 

een verdere specificatie verwijzen we naar bijgevoegde jaarrekening 2018. 
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BURO 

Ten behoeve van alle scholen is een ondersteuningsbureau 

ingericht. Dit BURO werkt vanuit specialismen aan het 

versterken van de integraliteit van haar dienstverlening.  

De bestuurssecretaris heeft naast het faciliteren van het College van Bestuur en de Raad van 

Toezicht, een actieve procesrol in de totstandkoming en bewaking van het jaarplan van Kindante. De 

concern controller is, evenals de bestuurssecretaris, hiërarchisch buiten het BURO gepositioneerd 

vanuit zijn onafhankelijke (advies)rol naar alle geledingen binnen de Kindante-organisatie, waarbij het 

mede vormgeven aan de strategische agenda, de integrale bedrijfsvoering (AO/IC) en de integrale 

kwaliteitszorg de belangrijkste aandachtsgebieden zijn. 

De personele mutaties in 2018 betreffen m.n. het aantrekken van een onderwijsadviseur vooruitlopend 

op het vertrek van een medewerker begin 2019. Verder wordt de strategische inkoopfunctie (0,2 FTE) 

extern ingevuld. 

 

Scholen 

Voor de NAW-gegevens van Kindante scholen verwijzen we naar paragraaf D1 van de bijgevoegde 

jaarrekening. 

Het aantal leerlingen daalde op peildatum 1 oktober 2018 met -2,55% naar 8.737 leerlingen in 

vergelijking met het jaar daarvoor (8.966 leerlingen). Van deze daling was -1,00% gerelateerd aan de 

bestuursoverdracht van basisschool St. Jozef Doenrade (07CU) naar Movare. 

Per gemeente waarin Kindante scholen waren gevestigd zijn er grote verschillen in de ontwikkeling 

van het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Het aantal leerlingen in het SO/VSO nam eveneens af, 

hier tegenover steeg het aantal leerlingen in het SBO. 

 

 

 
 
 

 
 

(netto ongewogen FTE) 31-12-2017 31-12-2018 
College v Bestuur   2,0 FTE   2,0 FTE 
Bestuurssecretaris   1,0 FTE   1,0 FTE 
Concern Controller   1,0 FTE   1,0 FTE 
Secretariaat & Communicatie   2,2 FTE   2,3 FTE 
Onderwijs   5,3 FTE   6,2 FTE 
I.C.T.   1,5 FTE   1,5 FTE 
Personeel   7,2 FTE   7,2 FTE 
Financiën   3,4 FTE   3,4 FTE 
Facilities   5,0 FTE   4,8 FTE 
TOTAAL 28,6 FTE 29,4 FTE 
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Clusters van scholen en werkgroepen 
Passend in  het thema “anders organiseren van (onderwijskundig) proces en organisatiesysteem” (zie 

uitwerking hierna) is  de wijze waarop Kindante vorm geeft aan de organisatie van het management 

van scholen in samenwerking met het BURO. Het kleinschalig organiseren van scholen in clusters is 

inmiddels gemeengoed. Op dit moment kent Kindante een zestal clusters, te weten; Beek, Echt-

Susteren, Stein, Sittard-Noord/Born/ Grevenbicht (Stratospheros), Sittard-Zuid/Geleen/Schinnen 

(Windraak) en SO-SBO. 

Clusters overleggen periodiek binnen hun eigen cluster en ontmoeten elkaar een aantal keren als 

voltallig management van scholen met BURO specialisten in thematisch georganiseerde  tweedaagse 

bijeenkomsten. 

Daarnaast werken scholen met clustervertegenwoordigers en 

BURO specialisten samen in twee werkgroepen (Personeel en 

Financiën & Facilities) en in het netwerk Onderwijs. 

Clustervertegenwoordigers zijn gemandateerd om namens hun 

cluster deel te nemen en besluiten te nemen. De werkwijze is 

cyclisch ingericht volgens de BOB-cyclus (Beeldvormend, 

Oordeelsvormend en Besluitvormend) tussen 

werkgroepen/netwerk en clusters.  
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Strategie 
 

Strategisch Beleidsplan 2015-2020 

Het vigerende Strategisch Beleid 2015-2020 van Kindante is een voortzetting van het eerste 

Strategisch Plan voor de periode 2012-2015, van een organisatie die het aangedurfd heeft zichzelf de 

maat te nemen door kritisch te kijken naar de structuur van de organisatie, maar vooral naar de 

manier van werken en het aangeleerde gedrag in deze (organisatiecultuuraspecten).  

Kijken naar en praten over is niet voldoende om het anders te gaan doen. Het ‘Strategisch Beleid’ 

heeft naast het centrale thema ‘talentontwikkeling in een sterk aan veranderingen onderhevige 

wereld’, een functie in het omvormen van Kindante in een weerbare en flexibele organisatie. Daar 

horen een ander gedrag en andere manieren van werken bij dan we tot nu toe ingezet hebben. Niet 

omdat het fout was, maar omdat de wereld verandert. We leiden kinderen op voor een wereld die we 

niet kennen, waar grote technologische veranderingen impact hebben op onze manier van leven en 

waarbij de verhoudingen in de wereld minder stabiel zullen zijn dan we nu wellicht hopen. Omgaan 

met onzekerheid is een competentie die eenieder hard nodig heeft om zich te kunnen en durven 

ontwikkelen. Structuren blijven nodig, die veel meer dan tot op heden aan veranderingen onderhevig 

zijn en die moeten bijdragen aan de gewenste cultuur. We hebben daarbij nadrukkelijk gekozen voor 

begrippen als eigenaarschap, commitment aan de strategie en individuele verantwoordelijkheid, maar 

ook voor ‘samen’ leren en doen. 

Het vigerende strategische plan is terug te vinden op onze website onder de kop Organisatie 

Strategisch Beleid 2015-2020 

 

Strategische Agenda 

In de aanloop naar het derde jaar van het vigerende strategische beleid is de strategische agenda 

2018-2020 verder vormgegeven. Omdat Kindante niet de illusie heeft dat beleidsplannen houdbaar 

zijn over een periode van vier jaar is besloten om voortschrijdend een tweejaarlijkse strategische 

agenda vast te stellen binnen de beleidsperiode van het strategisch plan. De vier gedefinieerde 

thema’s in deze strategische agenda zijn; 

a. Het (door)ontwikkelen van een professionele cultuur 

b. Het anders organiseren van (onderwijskundig) proces en organisatiesysteem 

c. Het zichtbaar versterken van onderlinge samenwerking op alle niveaus 

d. Het (door)ontwikkelen van scholen naar (integrale) kindcentra 

De doelstellingen en behaalde resultaten in 2018 zijn hier aan gerelateerd. In het navolgende verslag 

zullen deze thematisch de revue passeren. 

 
  

(door)ontwikkelen 
professionele cultuur anders organiseren 

versterken 
samenwerking 

(door)ontwikkelen naar 
IKC’s 

zicht op kwaliteit; 
verantwoorden & dialoog 

werken aan 
onderwijskwaliteit 

de vitale medewerker 

doorbreken van “oude” 
werkpatronen 

gepersonaliseerd leren & 
de inzet van ICT 

Wetenschap, Technologie 
& Samenleving 

samenwerking met 
ketenpartners 

samenwerking met 
maatschappelijke partners 

samenwerking vanuit 
thema’s 

Het lonkend perspectief 
van kindcentra Kindante 

 

https://www.kindante.nl/
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(DOOR)ONTWIKKELEN PROFESSIONELE CULTUUR 
 

Zicht op kwaliteit: verantwoorden & dialoog  
 

Procesbegeleiding 

Kindante werkt sinds 2014 met procesbegeleiding voor alle reguliere scholen. Kern van de 

procesbegeleiding is het monitoren, versterken en borgen van de onderwijskwaliteit van het 

ondersteuningscontinuüm onderwijs, opgebouwd uit de zorgniveaus 1 tot en met 5. 

De effectiviteit van en tevredenheid over de procesbegeleiding wordt jaarlijks gemeten tijdens de 

evaluatie op schoolniveau. Tijdens intervisiebijeenkomsten en overleggen met het College van 

Bestuur worden de bevindingen vanuit de procesbegeleiding gedeeld en worden in samenspraak en 

waar nodig acties ondernomen. 

In december 2018 is een nieuwe senior adviseur Onderwijs benoemd, tevens procesbegeleider voor 

de scholen voor speciaal basis onderwijs (SBO) en (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO). 

 

Kindante Vroegsignalering 

De Kindante Vroegsignalering wordt gebruikt om kenmerken van de leerlingenpopulatie systematisch 

op school- en bestuursniveau in kaart te brengen. Vanuit deze gegevens hebben we in 2018 o.a. 

gestuurd op het verbeteren van de nazorg voor anderstalige leerlingen die op één van onze 

taalscholen specifiek taalonderwijs (nazorg NT2) genoten hebben. Daarnaast waren andere 

hoofdthema’s het versterken van de preventieve dyslexiezorg en aandacht voor  het expliciet 

onderwijzen van executieve vaardigheden. 

Ten aanzien van de nazorg NT2 hebben we eerste stappen gezet. De organisatie van de nazorg staat 

en is bekend bij de scholen. Verschillen zijn echter nog groot; de handelingsadviezen zijn niet voor 

iedere school en/of leerkracht eenvoudig te implementeren. In het nieuwe jaar gaan we de 

nazorgtrajecten en het NT2- onderwijs nadrukkelijk koppelen aan leiderschap en beleid binnen de 

scholen.  

Preventieve dyslexiezorg krijgt binnen Kindante vorm binnen het project Dyslexie in Transitie (zie 

verder bij Samenwerking vanuit thema’s). 

Het “leren leren” is een belangrijk onderdeel van executieve functies. Aan dit thema hebben we  

aandacht besteed in een plenaire bijeenkomst voor alle interne begeleiders en ambulante begeleiders. 

Ook in de procesbegeleiding en de ondersteuning vanuit het onderwijsloket Kindante Kwadrant zijn de 

executieve functies een speerpunt. 

 

Monitoren onderwijsresultaten, zicht op ontwikkeling 

Hoewel geen enkele school van Kindante 

onder de ondergrens presteerde op de 

Eindtoets, verkeerde een Kindante school in 

2018 in zwaar weer. De score van de 

Eindtoets bleek nipt boven de ondergrens. Dit 

was aanleiding voor de Onderwijsinspectie om 

de school te onderzoeken. 

Een verbetertraject was al in gang gezet, 

maar werd naar aanleiding van het onderzoek 

verder aangescherpt. School en 

schoolbestuur hebben hierin samen opgetrokken. Dit heeft geleid tot een sterk verbeterde 

kwaliteitscultuur en betere resultaten van de school; in 2018 scoorde de school boven de gestelde 

bovengrens. Een resultaat om samen trots op te zijn. 
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Ook in het nieuwe jaar wordt een Kindante school verscherpt gemonitord en begeleid vanwege 

tegenvallende eindopbrengsten. De verwachting en ambitie zijn dat de school in 2019 minimaal 

voldoende scoort. 

 
Schoolklimaat 

Jaarlijks monitoren Kindante scholen de sociale veiligheid.  Op bestuursniveau wordt dit tweejaarlijks 

(voor het laatst in 2017) in samenwerking met Beekveld & Terpstra vormgegeven middels de 

Kwaliteitsvragenlijst (KVL) binnen de reguliere scholen en het SBO, waarvan de veiligheidsmeting een 

onderdeel is. Daarnaast meten scholen zelf het pedagogisch klimaat en sociaal- emotioneel 

welbevinden. In 2018 hebben de scholen een eigen meting afgenomen. De resultaten en acties 

hiervan zijn vervolgens o.a. gesprekonderwerp met de procesbegeleider van de school. Verder is er 

op gebied van sociale veiligheid aandacht besteed aan de rol van de schoolcontactpersoon. Deze 

schoolcontactpersonen zijn door de bovenschoolse vertrouwenspersoon bezocht en er zijn 

gezamenlijke informatie- en intervisiebijeenkomsten georganiseerd.  

Alle scholen zijn geïnformeerd over de nieuwe meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling per  

1 januari 2019. De monitoring van het pedagogisch klimaat vindt plaats op schoolniveau maar ook de 

procesbegeleider kijkt samen met de schoolleiding hierin mee tijdens groepsbezoeken. 

De klachtenregeling van Kindante is in 2018 geactualiseerd. Klachten kunnen worden ingediend bij de 

schoolcontactpersoon, de bovenschoolse of externe vertrouwenspersonen of direct bij de Landelijke 

Klachten Commissie. We zien in 2018 een toename van het aantal klachten. Bij klachten van ouders 

gaat het vaak om onduidelijke of slechte communicatie, bij leerkrachten gaat het vaker over veiligheid, 

werkdruk en mobiliteit. De klachten zijn nagenoeg allemaal tot  tevredenheid van de klagers 

afgehandeld. Binnen Kindante wordt achteraf nog eens zorgvuldig naar de klachten gekeken om te 

bekijken of er trends zijn. Zo nodig wordt zorg of ondersteuning geboden aan personen of scholen. 

Met het in 2019 op handen zijnde vertrek van de interne bovenschoolse vertrouwenspersoon, is 

voorlopig een keuze gemaakt om deze rol extern te beleggen voor de periode van één jaar. Daarna 

zal intern  in overleg met de GMR worden geëvalueerd hoe de invulling  na deze periode gaat 

worden.. 

Tot slot  is de in 2017 opgestelde klokkenluidersregeling definitief vastgesteld. 

Alle documenten en relevante rapportages in het kader van sociale veiligheid over 2018 zijn 

gepubliceerd op de Kindante website onder de kop “Ouders & Kind” (zie https://www.kindante.nl ). 

 
Tevredenheidsonderzoek 

Als opmaat naar het volgende bestuursbrede tevredenheidsonderzoek is in 2018 de tijd genomen om 

het bestaande meetinstrument kritisch onder de loep te nemen en ook te vergelijken met een 

instrument van een andere aanbieder. Uiteindelijk is weloverwogen gekozen voor Q Feedback van 

Beekveld & Terpstra. Bij deze keuze en het vernieuwen van de vragenlijsten zijn ouders, directeuren, 

interne begeleiders, leerkrachten en BURO-medewerkers betrokken geweest. 

De vragen zijn aangescherpt en concreter gemaakt. Ook zijn deze nog meer toegespitst op de 

strategische agenda en de onderwijskundige visie van Kindante. 

 
Zelfevaluaties en visitaties 

De pilots van zelfevaluaties en visitaties zijn geëvalueerd en op basis hiervan is besloten deze 

trajecten structureel in te bedden in de cyclus van kwaliteitszorg van de school en het bestuur. De 

ambitie is om gedurende een periode van  vier  jaar alle scholen van Kindante te visiteren. De 

Kindante Kwaliteitsindicatoren zijn daarbij de eigen aspecten van kwaliteit, de standaard waartegen de 

school en het bestuur de gerealiseerde onderwijskwaliteit afzet. 

De meerwaarde van de visitaties zijn de schooloverstijgende samenwerking, de openheid en de 

veranderingsbereidheid van de bezochte scholen maar ook de deelnemers van de verschillende 

 

https://www.kindante.nl/
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visitatieteams. Ambitie is om meer dwarsverbanden aan te gaan tussen de visitatieteams en nog 

intensiever met elkaar te leren en te ontwikkelen. 

 
Onderwijsloket Kindante Kwadrant 

Het onderwijsloket Kindante Kwadrant heeft een belangrijke monitoringfunctie. Vanuit de 

ondersteuningsaanvragen worden trends gesignaleerd en besproken met de scholen. Ook krijgen 

deze trends een vervolg bij bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten voor intern begeleiders en ambulant 

begeleiders en wordt de link gelegd met de Kindante Vroegsignalering en trends die door de 

samenwerkingsverbanden gesignaleerd worden. 

In 2018 zien we de volgende opvallende ontwikkelingen:  

- stijgend aantal aanvragen voor thuisonderwijs,  

- combinaties van aanvragen op leerling- en groepsniveau binnen één groep,  

- sociaal-emotionele ondersteuning bij meer- en hoogbegaafdheid,  

- afstemming met externe hulpverleners onder schooltijd, 

- hechtingsproblematiek.  

Vanuit Kindante Kwadrant zijn hierop de volgende acties uitgezet:  

- Toevoeging van een specialist op Verbale Fysieke Agressie Training, waardoor meer aanvragen 

verwerkt kunnen worden op leerling- en groepsniveau; 

- Toevoeging specialist meer –en hoogbegaafdheid aan de flexibele schil van ambulante 

begeleiders; 

- Opstelling handreiking ‘Onderwijs- zorgarrangementen’ en toelichting binnen alle clusters. Ook is 

de samenwerking met de zorg geïntensiveerd en versterkt; 

- Scholing van enkele ambulante begeleiders m.b.t. hechtingsproblematiek, die een vervolg krijgt in 

2019 voor alle ambulante begeleiders.  

Verder zal  Kindante Kwadrant, naast het implementeren en borgen van bovenstaande punten,  

prominenter gaan sturen op de samenwerking van logopedie en taalspecialisten voor taalzwakke  

leerlingen in de onderbouw. 

 
Ontwikkelgesprekken schoolleiders (monitorgesprek) 

In de ontwikkelgesprekken van het college van bestuur met schoolleiders wordt de verbinding 

gemaakt tussen de organisatiedoelstellingen en  wat deze vragen van de individuele leidinggevende. 

Aan de hand van een vaste set van vragen worden de strategische speerpunten van Kindante in 

relatie tot de ontwikkeling van de schoolleider in kaart gebracht. Tijdens het gesprek worden 

verschillende data gebruikt zoals de informatie van de procesbegeleiding, de begroting en de 

voortgangsrapportages (navolgende paragraaf), het verzuimpercentage van medewerkers van de 

betreffende school, evenals de bevindingen van het College van Bestuur in het schoolbezoek. Tijdens 

dit  jaarlijks schoolbezoek legt het College van Bestuur groepsbezoeken af en worden gesprekken 

gevoerd met het team, de intern begeleiders en de directie. In het ontwikkelgesprek worden afspraken 

gemaakt over de verdere schoolontwikkeling, de aansturing én de ontwikkeling van de directeur. 

 
Begrotingsgesprekken 

In het najaar van 2018 hebben weer de integrale begrotingsgesprekken plaatsgevonden met iedere 

school. Dit gesprek start met een presentatie onder regie van de directeur, waarbij de ambities vanuit 

het school(jaar)plan centraal staan. De school geeft antwoord op vragen als “Welke speerpunten en 

welke schoolontwikkeling? Hoe is de link naar de missie en visie van Kindante? Welke consequenties 

voor de inrichting van het onderwijs op de school? Welke kwaliteiten in het team zijn daarvoor van 

belang?”. In het gesprek is nader ingegaan op de onderwijskundige, personele en financiële 

consequenties en haalbaarheid. Bij de begrotingsgesprekken waren, naast de schoolleiding, ook 

medewerkers vanuit de verschillende domeinen van BURO Kindante gesprekspartners. 
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Opvallend dit jaar was de hoge kwaliteit van de voorbereiding en de onderwijskundige inhoud van 

presentaties door de scholen. 

 
Voortgangsrapportages 

Uit de evaluatie van het eerste schooljaar (2016-2017) waarin gestart is met het maken van integrale 

voortgangsrapportages  kwam de behoefte naar voren  aan een meer gestandaardiseerde opzet voor 

deze rapportages. Na een succesvolle pilot met een nieuw format voor een zevental scholen in 2018, 

wordt dit format met ingang van 2019 door alle scholen gebruikt als een integrale schoolzelfevaluatie 

waar de kwaliteitscultuur vanuit het continue verbeteren centraal staat. Speerpunten bij de monitoring 

zijn ‘zicht op ontwikkeling, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering’. 

 
Verantwoording & dialoog met belanghebbenden over onderwijskwaliteit 

Het College van Bestuur neemt haar opdracht voor meervoudige publieke verantwoording serieus. 

Verantwoording vindt niet alleen plaats vanuit het voorliggende jaarverslag richting Ministerie OC&W 

als sluitstuk van de plancyclus, maar ook proactief naar andere belanghebbenden zoals de Raad van 

Toezicht, de GMR en gemeenten. Kindante wil te allen tijde transparant zijn in de wijze waarop het 

onderwijskundig proces kwalitatief vorm krijgt op haar scholen.  

 

Werken aan onderwijskwaliteit 
 
Scholing & intervisie schoolleiders; leiderschap 

Het professionaliseren van de individuele schoolleiders is tweeledig; enerzijds zoekt de schoolleider 

zelf naar passende scholing, anderzijds vormt professionalisering een gespreksonderwerp tijdens het 

jaarlijks ontwikkelgesprek met het college van bestuur. De schoolleider houdt zelf zijn bekwaamheid 

bij in het schoolleidersregister. De schoolleider is hierbij in de regie en is altijd verantwoordelijk voor 

zijn eigen ontwikkelproces. 

Daarnaast is gezamenlijke scholing en intervisie een belangrijke component van het directieberaad. 

Op basis van de strategische agenda van Kindante en het jaarplan van de stichting worden jaarlijks de 

thema’s bepaald. Accent gaat de komende jaren liggen op de veranderende rol van de schoolleider en 

daarbij behorende kwalificaties als het gaat om samenwerken en anders organiseren. We verwachten 

dat schoolleiders de context creëren waarbinnen teams van leerkrachten en begeleiders invulling 

geven aan het leren op school. Leidinggevenden opereren in een omgeving die veel lijkt op een mini 

samenleving met diverse stakeholders. Dit vraagt van leidinggevenden dat zij zichzelf voortdurend 

blijven ontwikkelen en transformeren. De inrichting van en de verbinding tussen de domeinen binnen 

het BURO zal op een dusdanige manier moeten plaatsvinden dat een zo optimaal mogelijke 

ondersteuning hierbij kan worden geboden. Op basis van de herijkte functiebeschrijving van de functie 

van directeur is het thema leiderschap binnen Kindante in beeld gebracht. Van hieruit zal de 

doorontwikkeling van leiderschap verder in gang worden gezet. 

De ambitie van Kindante is verder om zelf een opleiding op te zetten voor aankomende en startende 

schoolleiders. Daarnaast zet Kindante maximaal in op het verder professionaliseren van de (meer) 

ervaren schoolleiders door een (ontwikkel)assessment en een persoonlijk ontwikkeltraject voor iedere 

schoolleider. 

 
Scholing & intervisie Interne & Ambulante Begeleiding 

Kindante organiseert drie tot vier keer per schooljaar intervisie en scholingsbijeenkomsten voor interne 

begeleiders en ambulante begeleiders. De thema’s worden gekozen op basis van de trends vanuit de 

Kindante Vroegsignalering, procesbegeleiding en de trajecten bij Kindante Kwadrant. De thema’s in 

de afgelopen jaren waren: executieve functies, dyslexie, niveaus van zorg en toekomstgericht 

onderwijs.  
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Scholing & intervisie medewerkers 

Kindante zet in op persoonlijke, professionele groei van elke medewerker. Deze professionalisering 

vindt voor het grootste deel op schoolniveau plaats en wordt besproken als onderdeel van de 

gesprekkencyclus. De regie ligt zowel bij de medewerker als bij de leidinggevende van de betreffende 

medewerker. 

Op Kindante-niveau is er divers aanbod maar altijd passend bij (onderwijskundige) ontwikkelingen en 

in lijn met de strategische koers van Kindante. Belangrijk zijn de Kindante Kenniskringen en ook het 

aanbod voor startende leerkrachten. 

Bij Kindante Kwadrant kunnen aanvragen op schoolniveau gedaan worden; Kindante Kwadrant biedt 

hiervoor een grote waaier aan onderwerpen. 

We zien in 2018 een snelle toename van het gebruik van ICT-hulpmiddelen als ondersteuning voor 

gepersonaliseerd leren in het primaire proces. Daarom worden diverse hierop gerichte scholings-

mogelijkheden aangeboden door Kindante. Naast de scholing verzorgd door Gynzy (de software om 

taal en rekenen gepersonaliseerd aan te bieden), werd op woensdagmiddagen facultatief scholing 

aangeboden op het gebied van “Onderzoekend en Ontwerpend leren”, beheer met “Zuludesk en 

Klaslokaal” en “Basisvaardigheden van een Apple iPad” gegeven door een Apple Professional 

Learning Specialist. De ervaringen waren zo positief, dat het aanbod in 2019 wordt herhaald. 

 
Kindante opleiding IB “De intern begeleider als regisseur van de zorg” 

In schooljaar 2017|2018 is Kindante gestart met een interne opleiding voor de intern begeleider.  

Deze opleiding bestaat uit 5 modules, die ook los te volgen zijn. De opleiding of de losse modules 

worden bij een minimaal voldoende eindresultaat afgesloten met een bewijs van deelname. 

De inhoudelijke onderwerpen zijn: de zorg in relatie tot de koers van de school, zin (en onzin) rond 

planmatig werken, de regierol van de IB-er, de IB-er als rolmodel en samenwerking met 

(keten)partners. Rode draad door de hele opleiding: de vaardigheid anderen te coachen, te 

ondersteunen en aan te zetten tot (verdere) ontwikkeling (andragogische competentie) en de 

innovatieve competentie. 

De opleiding duurt 1,5 jaar en staat open voor startende intern begeleiders, maar ook basis- en 

vakbekwame intern begeleiders zijn welkom. Docenten zijn Kindante medewerkers aangevuld met 

externe specialisten. 

Inmiddels participeren 24 medewerkers. De meerwaarde, zo geven deelnemers aan, is de combinatie 

tussen het verwerven van kennis & kunde en het interactief, sociaal leren. 

 
Kindante kenniskringen 

Sinds het schooljaar 2014|2015 zijn er Kindante Kenniskringen actief. Centraal staat het school-

overstijgend leren van en met elkaar. Aanvankelijk had een expert een initiërende en aansturende rol, 

inmiddels wordt samen gewerkt aan een regierol voor alle deelnemers. Iedereen heeft immers iets in 

te brengen, te delen, te ontwikkelen of te verdiepen. 

Binnen Kindante zijn de volgende kenniskringen actief: 

o Sociale Veiligheid 

o Focus op je groep 

o De gedragsspecialist in actie 

o Het Jonge Kind 

o Coöperatieve leerstrategieën  

o Nederlands aan anderstaligen (NT2) ná het taalbad 

o Lang leve(n) lezen 

o (Hoog)begaafdheid 

o Rekenen (delen = vermenigvuldigen) 

o ICT 
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Knelpunt bij de kenniskringen is de aanwezigheid van de deelnemers. Hoewel zo’n 240 medewerkers 

zich hebben ingeschreven voor een kenniskring, zijn er tijdens de bijeenkomst teveel afmeldingen. De 

redenen hiervoor zijn divers (werkdruk, werkoverleg, ziekte etc.). Vanuit de kenniskringen zelf en het 

bestuur sturen we op minder vrijblijvendheid. Zo vragen we aan alle deelnemers jaarlijks om in overleg 

met de leidinggevende zich opnieuw aan te melden. Ook zijn de deelnemers gewezen op de eigen 

professionele attitude en hun commitment met de kenniskring. In 2019 wordt dit opnieuw geëvalueerd. 

 

De vitale medewerker 
 
Duurzame inzetbaarheid 

 

De snel opeenvolgende ontwikkelingen om ons heen vragen een organisatie (lees: werkgever) die 

zich continu kan aanpassen aan de veranderende omgeving. De voorbeelden zijn legio: de vergrijzing 

(en daarmee versnelde uitstroom), de ontgroening en verminderde belangstelling voor het vak 

leerkracht (en daarmee weglek en een groot tekort aan talenten), en het anders organiseren van het 

onderwijs (en daarmee de ontstane discrepantie tussen vraag en aanbod). De werkgever verlangt van 

werknemers dat ze zich willen en kunnen aanpassen. De werknemers op hun beurt verlangen als 

tegenprestatie een flexibele opstelling van de werkgever; flexibiliteit in beloning en werk. 

Dit maakt dat de aandacht en passie voor medewerkers voorop komt te staan. 

Het ontwikkelen van de talenten en het meesterschap van mensen is cruciaal en maakt onderdeel uit 

van duurzame inzetbaarheid en sociale mobiliteit. De thema’s duurzaamheid en leiderschap zijn in 

2018 dan ook benoemd als speerpunten binnen HR. 

Om aan het thema duurzaamheid uiting te geven zijn in 2018 de volgende zaken in gang gezet: 

 

 De focus bij werving & selectie is gewijzigd van een “één-op-één” werving naar een werving 

gebaseerd op de behoeftes van de school en/of cluster om het onderwijsproces zo goed mogelijk 

in te richten. Hiertoe heeft Kindante naast leerkrachten ook onderwijsassistenten aan zich 

gebonden. De volgende stap is het in kaart brengen van de behoefte aan lerarenondersteuners; 

 Het goed laten ”aarden” van nieuwe medewerkers.. Kindante begint met inwerken en begeleiden 

van de medewerker in de tijd tussen het moment van contract ondertekenen en de effectieve 

startdatum en de eerste weken daarna. Zo worden introductiebijeenkomsten georganiseerd op 

Kindante niveau en binnen de clusters is een kenniskring opgezet voor “de startende leerkracht”. 

Ook de  LIO-stagiaires zijn voortdurend in beeld en worden goed gemonitord. Hierbij is 

voortdurende afstemming en verbinding tussen de behoeftes van de startende leerkracht en de 

strategie van Kindante; 

 Er is gestart met het zij-instroom traject waarbij het opleiden in school opnieuw onder de loep 

wordt genomen; 

 Er zijn concrete afspraken gemaakt om onderwijsassistenten door te ontwikkelen tot startende 

leerkrachten. Hierbij is het gezamenlijk optrekken met andere besturen in het Zuid-Limburg en een 

structurele samenwerking met de PABO cruciaal. Werkveld en opleiding zullen hand in hand 

moeten gaan; 

 Het proces van matching is opnieuw ingericht waarbij de matching een continu proces is met als 

doel de talenten van medewerkers voortdurend verder te ontwikkelen . Eigenaren van dit proces 

zijn de medewerker en de leidinggevende; 

 Er is een eerste aanzet gedaan voor het herijken van de gesprekkencyclus. Binnen het BURO is 

gestart met ontwikkelgesprekken in een nieuwe stijl, waarbij de visie en het Kindante DNA 

centraal staan.  Na evaluatie staat in 2019 het inrichten van de gesprekkencyclus Kindante breed 

op de planning. De medewerker is hierbij eigenaar van zijn eigen ontwikkelproces. Het beschrijven 
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van competenties in gedrag en het benoemen van basisnormen zijn zaken die ontwikkeld gaan 

worden; 

 Er wordt niet meer gesproken over verzuim maar over duurzaamheid waarbij de focus ligt op de 

duurzaam inzetbare medewerker. De structuur van het Sociaal Medisch Team (SMT) is herijkt 

waarbij de leidinggevende voortdurend in de lead is. Het verzuimpercentage is verder inzichtelijk 

gemaakt en er is geconcludeerd dat vooral sprake is van langdurig verzuim met hierbij een privé- 

en een zakelijke component.  

In 2019 zal vooral ingezet worden op belastbaarheid van de medewerker en een goede balans tussen 

leven en werk. Onder andere zullen mogelijkheden worden onderzocht voor een individueel 

vitaliseringsbudget voor medewerkers. 

 
Toekomst vak leerkracht 

In navolging van 2017 zijn de stakingsacties in het basisonderwijs in 2018 doorgegaan. Inzet was 

enerzijds een hoger salaris, en daarmee gelijke beloning PO en VO en tevens het vergroten van de 

aantrekkelijkheid van het vak leerkracht, anderzijds een verlaging van de werkdruk. Op 13 april 2018 

staakten de leraren in de provincies Limburg en Brabant. Kindante ondersteunde deze staking: alle 

scholen, zowel de reguliere als de (V)S(B)O-scholen, waren dicht. Er werd geen les gegeven. 

Kindante betaalde de salarissen van de medewerkers tijdens deze stakingsactie door. 

Op dit moment kiezen te weinig jonge mensen voor het beroep leerkracht PO. De instroom in de Pabo 

loopt terug en het primair onderwijs voorziet een landelijk tekort aan gekwalificeerde leerkrachten. Op 

termijn komt daarmee de onderwijskwaliteit die  kinderen geboden wordt, zwaar onder druk te staan. 

In 2018 is daarom een campagne onder de naam “#ikbenleerkracht” opgezet waarin de 

schoolbesturen in Zuid- en Midden-Limburg en de Nieuwste Pabo (dNP) in Sittard samenwerken. Doel 

is om het vak leerkracht in het primair onderwijs positief op de kaart te zetten en meer studenten naar 

dNP in Sittard te trekken, zodat in de toekomst weer meer goede gekwalificeerde leerkrachten 

beschikbaar zijn.  

In 2019 gaat daadwerkelijk de campagne van start die zich vooral richt op jongeren van 14 tot 18 jaar, 

die nog een keuze moeten gaan maken voor een opleiding en beroep. In de campagne staan 

leerkrachten centraal, die in filmpjes laten zien wat hun vak inhoudt. De campagne wordt onder 

andere verspreid via social media, en dan vooral via die media waar de doelgroep het meest te vinden 

is. Om te bereiken dat alle participanten op gelijke momenten via hun eigen kanalen de campagne 

delen wordt een actieplan met tijdpad opgesteld.  

 
 
Werkdrukverlaging 

De stakingsacties  hadden onder meer als resultaat dat met ingang van het schooljaar 2018-2019 

door het Ministerie van OC&W financiële middelen (bedrag per leerling) met vooraf gedefinieerde 

spelregels beschikbaar werden gesteld, de zg. werkdrukgelden.; Deze gelden werden niet aan de 

besturen toegekend, maar rechtstreeks aan de scholen. De schoolteams zijn aan zet en gaan in 

gesprek over knelpunten, mogelijke oplossingen. Op basis hiervan maakt de schoolleider een 

bestedingsplan met bestedingsdoelen voor het verlagen van de werkdruk, waarbij de PMR 

instemmingsrecht heeft. Alle Kindante scholen zijn vooraf ondersteund met een leidraad om het 

gesprek op schoolniveau te voeren en het bestedingsplan uniform gestalte te geven. Kindante blijft het 

een vreemde gedachtegang van het Ministerie van OC&W vinden om deze middelen als een bedrag 

per leerling op schoolniveau toe te kennen. Zo suggereert de grondslag van een bedrag per leerling, 

dat de werkdruk afhankelijk is van het aantal leerlingen, waarbij volledig voorbij wordt gegaan aan 

omvang van de school, type school, type leerling populatie etc. Bovendien wordt het schoolbestuur 

(als overkoepelende rechtspersoon) op deze wijze buitenspel gezet, en kunnen op schoolniveau 

structureel personele verplichtingen worden aangegaan die op bestuursniveau vervolgens weer 

verantwoord moeten worden. Scholen hebben in overgrote meerderheid gekozen voor extra handjes, 
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hetzij in de klas, hetzij via specialismen voor bewegings- of muziekonderwijs. Een klein aantal scholen 

heeft bewust ervoor gekozen de middelen te reserveren. Er zijn geen niet-financiële maatregelen 

genomen om de werkdruk te verminderen. 

 
Kindante DNA  

Op woensdag 19 september 2018 vond het Kindante symposium plaats. Een dag voor alle 

medewerkers van Kindante. Een dag waarin inspiratie en verbinding centraal stond. Met een flinke 

dosis humor, muziek, cabaret, zang en dans leidde entert(r)ainer Ernst Reichrath de medewerkers 

door een programma over kinderen, leren, het Kindante DNA, 

communicatie en transformatie.  

Het programma hield de medewerkers op een ludieke wijze een spiegel 

voor, waarbij ze leerden over zichzelf, over hun collega’s en over de wijze 

waarop ze hun werk uitoefenen; de samenwerking met collega’s en met de 

kinderen. Met dit symposium werd beoogd de verbinding met en tussen 

medewerkers te versterken. Kindante wil een organisatie zijn waar 

medewerkers graag werken, zich kunnen 

ontwikkelen, zich gewaardeerd voelen en 

waar leren van en met elkaar centraal staat. Waar kinderen hun 

talenten kunnen ontdekken en inzetten, maar ook waar 

medewerkers hun talenten kunnen inzetten. Medewerkers zijn 

immers de belangrijkste ambassadeurs; zij leveren een essentiële 

bijdrage aan het vertellen en uitdragen van de eigen identiteit. En 

dus streeft Kindante ernaar dat medewerkers zich verbonden voelen 

met Kindante.  

 

Tijdens het Kindante symposium werd het Kindante DNA meer toegankelijk gemaakt door de 

kernwaarden te benoemen MTTG oftewel; Mensgericht, Transparant, Toegewijd en (gericht op) Groei. 

Aan het einde van het verslagjaar heeft het College van Bestuur met de Raad van Toezicht en 

schooldirecties een terugblik gedaan op het in 2013 ingezette cultuurveranderingstraject. Om de 

cultuurontwikkeling van de achterliggende periode te bevestigen, werd besloten om opnieuw een 

cultuurmeting te laten uitvoeren op het niveau van schooldirecteuren (in clusters), de werkgroepen 

Personeel en Financiën & Facilities en domeinverantwoordelijken van het BURO. 

De resultaten worden in 2019 gedeeld en aan clusters, BURO en werkgroepen zal worden gevraagd 

deze te analyseren en te gebruiken om vervolgstappen op weg naar een professionele cultuur te 

zetten.  

In 2019 wordt verder ingezet op het vergroten van de betrokkenheid: waar hebben medewerkers 

behoefte aan? Hoe kunnen we informatie delen (brengen en halen)? 
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ANDERS ORGANISEREN van (onderwijskundig) proces en 
organisatiesysteem 
Als opmaat voor het richting geven aan “anders organiseren” werd in de tweedaagse bijeenkomsten 

voor directeuren ingezoomd op het “waarom”. Met thema’s als “de maatschappelijke ontwikkeling en 

de positie van de school” en “het aanscherpen van het denkkader rondom gepersonaliseerd 

onderwijs” werden directies gevoed om aan de slag te gaan met het anders inrichten van het 

onderwijskundig proces en de organisatiestructuur. 

De ‘sense of urgency’ wordt daarmee, naast externe factoren zoals het lerarentekort, ook van binnen 

uit gevoed. Inmiddels heeft een grote meerderheid van alle Kindante scholen een projectplan 

ingediend hoe zij in het schooljaar 2018-2019 invulling willen geven aan het ‘anders organiseren’. De 

uitvoering en opvolging zullen ingepast worden binnen het speelveld van het netwerk Onderwijs. 

 

Doorbreken van “oude” werkpatronen 
Het doorbreken van vaste werkpatronen in het primaire proces wordt op diverse scholen al zichtbaar 

in allerlei verschijningsvormen: 

 Het werken in ‘ateliers en leerpleinen’ 

 Het thematisch geïntegreerd leerstofaanbod 

 Het groep-doorbrekend werken in basisvakken en ‘onderzoekend leren’ 

 Het aanbieden van vraag gestuurd onderwijs 

 Het inrichten van unitonderwijs 

Als gevolg van deze ontwikkelingen maar ook de intensievere samenwerking in clusters en het minder 

beschikbaar zijn van leerkrachten, ontstaan nieuwe inzichten in het anders organiseren van de 

schoolorganisatie door het inpassen van onderwijsassistenten, mogelijk ook lerarenondersteuners, en 

het gezamenlijk inzetten van specialismen in clusters.  

Ook de bovenschoolse organisatie werkt zichtbaar anders op de centrale huisvesting van Kindante, 

waar na de ingebruikname van de nieuwe locatie in december 2017, uitsluitend gewerkt wordt met 

flexibele werkplekken in grote kantoortuinen. De ervaringen van het eerste jaar werken zijn uiterst 

positief; collega’s zoeken elkaar frequent op, scholen maken gebruik van de nieuwe locatie voor 

studiedagen of MT-bijeenkomsten, en er wordt naast de reguliere vergaderingen ook veelvuldig 

scholing georganiseerd. 

   

Gepersonaliseerd leren en de inzet van ICT 
Op het snijvlak van passend onderwijs en uitgaan van talenten van kinderen, opereren tablets met de 

gepersonaliseerde taal – lees – en rekensoftware in combinatie met een scala aan Apps uiterst 

functioneel. Eind 2018 zetten al achtentwintig  scholen van Kindante met grote tevredenheid 

adaptieve software (voor rekenen en taal) in, die gepersonaliseerd leren ondersteunt met Gynzy-

concept en iPads en Snappet. De software is vooraf ingesteld door de leerkracht op basis van de 

gebruikte methode, en/of ingesteld op basis van een leerlijn. Daarbij bepaalt de leerkracht welke 

leerlingen het meeste baat hebben bij het versnellen, vertragen 

of verrijken binnen die leerlijn.  

In het huidige schooljaar en in de jaren die gaan komen, zet 

Kindante in op bij- her– en nascholing van personeel op het vlak 

van didactiek en vaardigheid bij de inzet van het device zelf.  
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Wetenschap, Technologie & Samenleving (WT&S) 
Wetenschaps- en technologieonderwijs helpt kinderen onder meer om kritisch te denken, om creatief 

en oplossingsgericht te zijn en om zichzelf nieuwe leer- en denkvaardigheden aan te leren. Kinderen 

hebben hier hun leven lang profijt van, kunnen sluimerende talenten eerder benutten en ontwikkelen 

en krijgen een completer beeld van mogelijkheden voor studie- en beroepskeuzes. De elementen 

wetenschap, technologie, constructie, scheikunde en natuurkennis zorgen ervoor dat kinderen anders 

gaan leren, anders kijken, oplossingsgerichter en kritisch kunnen gaan werken (op elk vlak, dus óók in 

alle schoolvakken). Het gaat om vaardigheden die noodzakelijk zijn in de maatschappij  van vandaag 

en morgen. Daar hoort ook “Samenleving” bij. Kinderen bewust maken van hun omgeving, van 

maatschappelijke ontwikkelingen, van milieu etc. We spreken dan ook steeds vaker van 

Onderzoekend en Ontwerpend leren (O&O) om kinderen kennis te laten nemen van de omgeving. 

In 2018 hebben meer Kindante scholen deelgenomen aan de mogelijkheden die het project STEM 

biedt als vliegwiel om bovengenoemde aspecten concreet te vorm te geven.  

Kindante heeft vanuit dit netwerk bewuster de samenwerking met het VO in Midden- Limburg gezocht, 

met als doel de doorgaande leerlijn van PO naar VO. De bestaande samenwerking met bedrijven 

zoals APG, Acaleph, Gamma, Rabobank en Holbox willen we blijven wegzetten in de scholen. Het 

microproject met ondersteuning van de provincie Limburg is afgerond en de scholen die hebben 

deelgenomen zijn actief aan de slag met de opgedane kennis.  

Betekenisvol onderwijs kreeg een plek in STEM o.a. door kinderen kennis te 

laten maken met een vaak bestaand sociaal isolement van ouderen, maar ook 

door bewustwording van het milieu in het project “Het Groene Net” in de 

gemeente Sittard-Geleen.  

Programmeren en Coderen is een succes op veel 

scholen in Zuid Limburg en de deelname van de 

Kindante scholen is groot, maar moet nog verder 

worden ingebed in de dagelijkse onderwijspraktijk; 

eerst voelen, proberen en dan implementeren. De 

begeleiding vanuit STEM zorgt voor een borging op de scholen. Ook zijn 

er collega’s die zowel binnen STEM als het netwerk Midden- Limburg 

worden opgeleid om het O&O leren op hun school een plek te geven. 

Bijna alle Kindante scholen hebben hiervoor nu ook een techniek coördinator. Een hoogtepunt in het 

project was de “Kidshackathon” in november waarbij PO-VO en MBO met elkaar op zoek gingen naar 

oplossingen op de vraag : “wat heb jij in het onderwijs nodig?” 

Steeds meer teams (of delen hiervan) zijn actief op zoek naar mogelijkheden om zich te ontwikkelen 

binnen W&TS / O&O. 

Om het gedachtengoed van O&O-ervaringen te delen is een Facebookpagina aangemaakt. Deze 

pagina is toegankelijk voor alle leerkrachten binnen het Limburgse netwerk van schoolbesturen die 

deelnemen aan STEM-II. Doel is dat men deelt wat men ervaart; leren van elkaar. Ook de STEM 

website is een succes. De Nieuwsbrief die vanuit STEM regelmatig wordt verstuurd geeft telkens een 

actueel beeld van de ontwikkelingen binnen de verschillende stichtingen. 

Het jaar 2019 zal binnen Kindante in het teken staan van verduurzaming middels borging en 

verdieping en ook oriënteren we ons op een Doe-plek voor scholen waarbij we aanbodgericht O&O 

leren een plek willen geven. 

Schoolbestuur overstijgend zal 2019 het jaar moeten worden waarin de samenwerking tussen de 

verschillende regio’s Zuid-, Midden- en Noord-Limburg vorm moet gaan krijgen met als doel één 

STEM-Limburg in 2020. Dit wordt van harte ondersteund door de Provincie Limburg.  

Ook zal Brightlands Smart Services Campus in 2019 weer een Kidshackathon organiseren voor heel 

Limburg. 

 

http://www.facebook.com/wetenschapentechnologievooronderwijs
http://www.stem-2-limburg.nl/
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VERSTERKEN SAMENWERKING OP ALLE NIVEAUS 
Naast de al benoemde versterking van samenwerking binnen Kindante (Clusters van scholen, 

kenniskringen, werkgroepen Personeel en Financiën & Facilities en het netwerk Onderwijs) is in 2018 

ook ingezet op het versterken van de samenwerking school- en bestuur overstijgend. 

 

Samenwerking met ketenpartners 
 
Onderwijs en zorg 

Samen met de samenwerkingsverbanden en de scholen zoeken we naar manieren om de 

samenwerking met de keten- en zorgpartners te versterken. Enerzijds heeft dit als doel om te komen 

tot betere afstemming, anderzijds willen we komen tot een betere en duidelijkere taakverdeling. Lange 

tijd hebben scholen soms zorgtaken overgenomen en daarvoor onderwijstijd gebruikt. Of hebben 

zorgpartners onder lestijd zorgtaken voor hun rekening genomen. Dit laatste staan we alleen nog toe 

als de school daarbij de regie heeft. Dit is uitgebreid beschreven in de handreiking Onderwijszorg-

arrangementen (zie ook Kindante Kwadrant) en getoetst door zowel de Onderwijsinspectie als onze 

jurist. Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen onderwijs en zorg vormt Dyslexie in Transitie 

(zie verder bij Samenwerking vanuit thema’s) 

 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

In alle gemeenten werkt Kindante samen met de gemeente en de voorscholen (peuteropvang) om te 

komen tot een goede afstemming van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daarbij zijn de 

grondbeginselen voor iedere gemeente dezelfde maar is de verschijningsvorm van deze 

samenwerking divers. In een aantal gemeenten wordt gewerkt met een extern adviesbureau (Stein, 

Echt-Susteren) of externe adviseur (Sittard-Geleen), in de andere gemeenten wordt in 

gezamenlijkheid met de verschillende partijen VVE vormgegeven (Beek, Schinnen). 

In scholen in de gemeenten met veel zogenaamde gewichtenleerlingen (Echt, Sittard Noordoost, 

Geleen) is het VVE- beleid en uitvoering het meest concreet. Op andere scholen kijken we breder dan 

alleen naar de leerling met een VVE-indicatie en wordt gewerkt aan goede afstemming in alle facetten 

tussen voor- en de vroegschools (groepen 1 en 2). 

 

Kindpartners 

Naast het feit dat op scholen de samenwerking met kindpartners in de afgelopen jaren is verbeterd en 

geïntensiveerd, wordt ook op bestuurlijk vlak de samenwerking steeds hechter en leidt deze zichtbaar 

tot concrete stappen op weg naar (integrale) kindcentra. We zien dit niet alleen terug in het 

gezamenlijk gebruik van ruimtes in het gebouw, maar ook in het over en weer delen en gebruik maken 

van elkaars expertise.  

 
Primair Onderwijs <-> Voortgezet Onderwijs (PO/VO) 

Op verschillende manieren werkt Kindante samen met scholen voor voortgezet onderwijs (VO) in de 

regio. Het meest vergevorderd is de samenwerking tussen Groenewald (LVO)  te Stein en omliggende 

scholen in deze regio. Vanuit het project “Kijken in de keuken” vond in 2018 voor het derde 

achtereenvolgende jaar intervisie en samenwerking plaats. Zowel Kindante als Groenewald investeren 

daarbij in de projectleiding. Aandachtspunt is het tijdig informeren van voornamelijk de scholen voor 

primair onderwijs  in verband met de planning. Volgend schooljaar gaat ook het Graaf Huyncollege 

(LVO) te Geleen aansluiten bij dit project. 

Een ander project is van start gegaan op de scholen voor PO en VO (Trevianum, Da Capo) in Sittard. 

Vanuit de vak-en/of vormingsgebieden Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, sociaal- emotionele 
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ontwikkeling en executieve functies wordt gezocht naar doorlopende leerlijnen en een betere 

afstemming. Om organisatorische redenen is het Da Capo College nog niet aangesloten in de 

werkgroepen. Dit is een belangrijk aandachtspunt. 

In Midden-Limburg participeert Kindante zijlings in het initiatief vanuit het Connect College rond de 

Tienerschool te Echt. 

 

Samenwerkingsverbanden 

Kindante participeert bestuurlijk in alle samenwerkingsverbanden waar raakvlakken zijn met de 

Kindante scholen.  

 

Schoolbesturen 

Schoolbesturen in Zuid-Limburg werken intensief samen. Niet alleen thematisch vanuit projecten als 

STEM-II, maar ook bestuurlijk vindt men elkaar steeds makkelijker. Periodiek vindt overleg plaats aan 

de zogenaamde PO-Tafel Zuid-Limburg waar nagenoeg alle schoolbesturen zijn vertegenwoordigd. 

Aan de PO-tafel zoeken partijen naar het vergroten van synergie op allerlei terreinen. Zowel 

onderwijskundig of op het gebied van leerlingenzorg vanuit de diverse samenwerkingsverbanden, 

maar ook financieel door gezamenlijk te investeren in de versnelling van projecten zoals STEM-II of 

door het in kaart brengen van de subsidiekalender van alle besturen. 

 

Samenwerking met maatschappelijke partners 
 
Gemeenten 

Kindante investeert proactief in de relatie met gemeenten waar Kindante scholen zijn gevestigd. De 

verbindingen zijn legio, op ambtelijk niveau vooral thematisch op het gebied van onderwijs (dyslexie in 

transitie, NT2, VVE en schakelklas, onderwijstijdverlenging, onderwijsachterstanden en de lokale 

educatieve agenda) en huisvesting (nieuwbouw en/of renovatie, leegstand, schade en vandalisme). 

Maar ook op bestuurlijk niveau (begroting en jaarrekening Kindante, fusie en sluiting scholen, integraal 

huisvestingsplan) vindt periodiek overleg plaats. 

 

Provincie Limburg 

Vanuit het opgebouwde netwerk binnen STEM-II, is de relatie met de Provincie Limburg verder 

versterkt en worden meerdere onderwijskundige thema’s en uitdagingen gedeeld om vervolgens 

meegenomen te worden in de Limburgse onderwijsagenda. 

 

Partners cultuur en bewegingsonderwijs 

Stichting Ecsplore - onderdeel van PIW Groep - werkt sinds 2009 in de Westelijke Mijnstreek aan het 

sportieve en culturele klimaat en levert daarmee een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl, 

sociale ontwikkeling, cognitieve groei en talentontwikkeling van kinderen. Zij biedt activiteiten aan op 

het gebied van sport, educatie en cultuur en werkt in opdracht van een drietal gemeenten: Sittard-

Geleen, Schinnen en Stein. Met Ecsplore wordt intensief samengewerkt in de Talentenschool (zie 

verderop) en het inzetten van vakleerkrachten bewegingsonderwijs 

Stichting Artamuse is de muziekschool in de Westelijke Mijnstreek en een belangrijke partner voor 

Kindante scholen waar het cultuureducatie in de brede zin van het woord betreft. Vakleerkrachten 

muziek ondersteunen leerkrachten om muziekonderwijs in te bedden in ons curriculum. 

Stichting de Domijnen is dé culturele instelling in Sittard-Geleen en programmeert activiteiten voor o.a. 

Kindante scholen op het gebied van kunst en cultuur (theater, film, bibliotheek). 

Zowel Artamuse als de Domijnen zijn daarmee belangrijke maatschappelijke partners van Kindante. 
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Samenwerking vanuit thema’s 
 
Preventieve dyslexiezorg 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg (EED). In de Westelijke Mijnstreek zijn 

innovatiegelden ingezet voor een vernieuwend traject om dyslexiezorg preventiever, meer integraal en 

beheersbaar te maken. Projectleider Ria Kleijnen en adviseur Wied Ruijssenaars, beiden 

wetenschappelijke dyslexie-experts, ontwikkelden samen met Kindante een nieuwe, multidisciplinaire 

aanpak voor regionale samenwerking. Dit kreeg vorm in het project Dyslexie in Transitie (DiT). 

Vanaf 1 januari 2019 is preventieve dyslexiezorg een structureel arrangement in de gemeente 

Sittard-Geleen. Dit zien we als een mooie positieve en revolutionaire stap vooruit. De gemeente stuurt 

aan op een verschuiving van curatieve zorg naar preventieve zorg. Ook de inzet van software werkt 

preventief. Al zo’n dertig 30 Kindante scholen gebruiken BOUW! als software als een preventieve 

aanpak om de problemen met leesachterstanden, laaggeletterdheid en dyslexie effectief terug te 

dringen. 

Voor 2019 is het doel betrokkenheid van andere schoolbesturen en buurgemeenten in de regio te 

versterken en vergroten. Kindante trekt hierbij gezamenlijk op met de projectleider en de 

zorginstellingen Amacura / Amalexis en Synthese.  

 

Talentenschool 

Kindante hecht er groot belang aan dat kinderen zich breed kunnen en mogen ontwikkelen, niet alleen 

in schooltijd, maar ook daar buiten. Een zinvolle invulling van vrijetijd is echter niet altijd 

vanzelfsprekend. Kinderen worden wel lid van een vereniging, maar haken vaak weer vroegtijdig af 

om  verschillende redenen: het eigen gedrag,  het niet kunnen voldoen aan de prestaties die gevraagd 

en verlangd worden of de  financiën. Vanuit de overtuiging  dat een zinvolle vrijetijdsbesteding 

bijdraagt aan de leerontwikkeling van kinderen is vanuit SBO de Blinker een aanbod ontwikkeld buiten 

schooltijd in samenwerking met Partners in Welzijn, de stichting Ecsplore, de sportstichting, de 

gemeente Sittard-Geleen en andere instellingen en verenigingen in de regio in de vorm van de 

Talentenschool. Voor deze naam is gekozen omdat het uitgangspunt is dat iedereen over bepaalde 

talenten beschikt en dat het belangrijk is om deze te ontdekken en verder te ontwikkelen. Binnen de 

Talentenschool worden een aantal activiteiten aangeboden op het gebied van o.a. sport en bewegen, 

gezonde voeding, wetenschap & techniek, muziek, dans, handvaardigheid, sociale vaardigheden, 

natuur & educatie en lifestyle. Inmiddels wordt de Talentenschool bezocht door leerlingen van een 

viertal Kindante scholen; SBO de Blinker, SBO het Mozaïek, OBS de Duizendpoot en SO Xaverius (de 

Triangel) en wordt ieder schooljaar een programma aangeboden, gekoppeld aan de behoeften van 

kinderen. 

 

Leren Leven en Fietsen (LLeF) 

De werkgroep LLef heeft het kalenderjaar 2018 vooral gebruikt om onderzoek te doen naar hoe de 

kinderen écht kunnen worden meegenomen in het huidige, maar zeker ook toekomstige onderwijs. 

De werkgroep wil naar de kinderen luisteren en in gesprekken  van de kinderen zelf horen hoe zij het 

onderwijs in de toekomst zien. Hiervoor wordt in het jaar 2019 een pilot gestart met de scholen van 

Kindante in Grevenbicht, Obbicht, Genhout en Spaubeek. De bedoeling is dat kinderen vanuit een 

positieve grondhouding op een andere school rondkijken, vragen stellen, nieuwsgierig mogen zijn en 

tips kunnen geven aan de te bezoeken school, maar zeker ook aan de eigen school. 

 

Cultuureducatie en bewegingsonderwijs 

Een groot aantal Kindante scholen heeft de subsidie  Impuls Muziekonderwijs ingediend en 

ontvangen. Deze subsidie wordt toegekend voor een periode van drie schooljaren, met als belangrijk 

doel om muziekonderwijs duurzaam binnen het curriculum van de school te gaan aanbieden. In de 
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praktijk betekent dit dat leerkrachten worden geschoold (voor- en nadoen, gericht op duurzaam 

implementeren), instrumenten en/of een muziekmethode worden aangeschaft (voornamelijk uit eigen 

middelen) en er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het plaatselijke verenigingsleven 

en de muziekschool. 

Ook het bewegingsonderwijs wordt sterk gestimuleerd mede door diverse projecten zoals “smart en 

fit”, “school in actie”, en  “de gezonde school”, als ook door het inzetten van vakleerkrachten 

bewegingsonderwijs, voornamelijk uit de werkdrukgelden. Hierdoor ontstaat een mooie synergie; 

leerkrachten worden deels vrij geroosterd door inzet van een vakleerkracht gym en de kinderen krijgen 

structureel bewegingsonderwijs  binnen het curriculum.  

 

Buurtalen 

De activiteiten van Kindante in het kader van buurtaalontwikkeling hadden in 2018 vooral betrekking 

op de uitwisseling in de Duitse taal. Een zevental scholen heeft deelgenomen aan de opleiding voor 

leerkracht Duits in het primair onderwijs, conform normen en richtlijnen van het Goethe Instituut. 

Ook worden tussen Nederlandse en Duitse scholen uitwisselingsprogramma’s georganiseerd in het 

kader van taal, cultuur en techniek. 

Kindante participeert  met enkele collega-schoolbesturen in overleggroepen die o.a. de ontwikkeling 

van buurtaalonderwijs stimuleren en de subsidieaanvragen rondom Euregionaal Onderwijs in de 

provincie Limburg beoordelen. Daarnaast bereiden de besturen  samen met prof. dr. Leonie Cornips 

van de Universiteit Maastricht een grootschalig onderzoek voor over de invloed van buurtaalonderwijs 

op taalontwikkeling en cultuurbeleving bij kinderen, nu en op latere leeftijd. Dit onderzoek zal medio 

2020 starten.  
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(DOOR)ONTWIKKELEN SCHOLEN NAAR (INTEGRALE) KINDCENTRA 
 

Het lonkend perspectief van kindcentra Kindante 

De ontwikkeling van lagere school naar basisschool en naar (toekomstig) kindcentrum laat zien dat 

“anders organiseren” ook invloed heeft op het gebruik van het schoolgebouw. Dat wordt onder meer 

zichtbaar door; 

• meer verschillen in het functiegebouw; leerkracht, onderwijsassistent, pedagogisch medewerker, 

bewegingsspecialist, zorgcoördinator, conciërge, locatieleider, directeur etc. 

• groeiende behoefte aan verschillende soorten ruimtes; instructie, verwerking, ontdekken, creëren, 

concentreren, samenwerken, spelen, zorg etc. 

• een beter “passend” onderwijsaanbod voor alle kinderen 

• het delen van ruimtes met verschillende gebruikers en mede daardoor een efficiënte en effectieve 

inzet van een deel van het gebouw 

• dat het kind centrum steeds meer integraal onderdeel is van de maatschappelijke omgeving. 

Vanuit deze onderwijskundige, personele en maatschappelijke veranderingen moet 

onderwijshuisvesting vorm krijgen. De overheid verlangt van schoolbesturen en gemeenten dan ook 

om gezamenlijk op te trekken in het maken van integrale huisvestingsplannen, de zogenaamde IHP’s.  

Door de proactieve rol van Kindante is inmiddels bij relevante actoren het besef groeiende van de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeenten  ten aanzien van het 

onderwijsvastgoed. Dit heeft concreet in 2018 geleid tot een, op initiatief van Kindante, opgestelde en 

gezamenlijk onderschreven notitie van uitgangspunten op kindcentra van de toekomst.  

Vanuit dit vertrekpunt zal de vertaalslag worden gemaakt naar de huidige en toekomstige 

schoolgebouwen van Kindante, in nauwe samenwerking met de kindpartners en gemeenten. Daarin 

worden ook nieuwe regelgeving zoals de Milieuwet en het Klimaatakkoord meegenomen. Daarnaast 

ligt er een maatschappelijke opdracht tot verduurzaming van ons vastgoed en hebben we te maken 

met een financiële prikkel om besparende maatregelen te nemen; renovatie als alternatief voor 

(ver)nieuwbouw. De verduurzaming van onderwijsvastgoed en planvorming daarvoor is rechtstreeks 

gekoppeld aan het perspectief van de afzonderlijke locaties voor de korte, middellange en lange 

termijn. Dat perspectief komt voort uit het beleid  “Perspectief Kind centra Kindante” dat eind 2018 het 

traject van besluitvorming is ingegaan. 

Kern is dat het onderwijsvastgoed passend moet zijn bij de ontwikkelingen van een veranderend 

inhoudelijk aanbod en beschikbaarheid van personeel van Kindante en de kindpartners. 

Het huidige aantal locaties wordt daartoe in lijn gebracht met de benodigde omvang van gebouwelijke 

voorzieningen en waar nodig wordt onderwijsvastgoed afgestoten. 

 

Vastgoed 

Op locatieniveau zijn verschillende toekomstscenario’s nader onderzocht waarin besluitvorming en 

communicatie heeft plaatsgevonden. Dat heeft in 2018 in de volgende beleidsvoornemens (BV) 

geresulteerd, die op een aantal plaatsen tot uitgevoerd beleid (BU) hebben geleid:  

 

Sittard Geleen 

• De gemeente heeft het startkrediet beschikbaar gesteld voor de nieuw te realiseren unilocatie 

voor BS de Kingbeek, die nu nog gehuisvest is op twee locaties in Obbicht en Grevenbicht. De 

stedenbouwkundige planvorming voor de nieuwe school is opgestart. (BV). 

• Bs Leyenbroek heeft een uitbreiding gerealiseerd door ruimtes in medegebruik te nemen van 

kindpartner MIK binnen het vastgoed waarvan beiden gebruik maken. De uitbreiding was 

noodzakelijk door de substantiële groei van de onderwijsvoorziening. (BU)   

 

https://www.kindante.nl/Kindcentra-met-perspectief?parentId=441
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• Het vastgoed waarvan Bs Leyenbroek gebruik maakt zal middels een gebruikersovereenkomst 

door de gemeente worden overgedragen aan Kindante. De daarvoor benodigde voorbereidingen 

zijn gestart in september 2018. (BU) 

• De vormgeving van een duurzame onderwijsvoorziening in Sittard Noordoost is gestart via een 

fusietraject waarbij betrokken zijn: Bs de Tovertuin, Obs de Sjtadssjool en Bs de Baandert. 

Voorziene realisatiedatum van de fusie is 01-08-2019 (BU) 

• De locatie van de nevenvestiging van Bs de hoefer in Geleen zal per 01-08-2019 aan de 

onderwijsbestemming worden onttrokken. De daarvoor benodigde interventies zijn in het najaar 

van 2018 opgestart. (BU) 

• Voor Obs de Duizendpoot in Geleen Zuid is een traject gestart om het bestaande gebouw meer 

passend te maken voor de realisatie van het aanbod aldaar. (BU)   

 
Schinnen 

• Bs St. Jozef Doenrade is per 01-08-2018 overgedragen aan Stichting Movare en vervolgens is 

een fusie gerealiseerd tussen Bs St. Jozef Doenrade en Bs St. Jozef Merkelbeek (Movare) (BU) 

 
Echt-Susteren 

• De duurzaamheid van Bs Jan Peters Roosteren met betrekking tot het realiseren van voldoende 

onderwijskundige kwaliteit en een dekkende exploitatie wordt nauwgezet gevolgd. De 

gerealiseerde leerlingenaantallen van de afgelopen jaren vragen om besluitvorming over het 

perspectief van de school vanaf 01-08-2020. (BV) 

• Obs de Driepas  verkent een perspectief waarbij in lijn met de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling 

de huisvesting gerealiseerd kan worden op één locatie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 

de gemeente Echt-Susteren. 

 
Stein 

• Kind centrum KC Aelse geeft vorm aan het passend maken van de vastgoedomgeving van de 

locaties waarbinnen zij haar aanbod realiseert. Daartoe wordt met begeleiding van een externe 

partner uitvoering gegeven aan een met team en ouders samengesteld integraal plan waarbinnen 

functionaliteit van ruimtes wordt aangepast aan de onderwijskundige doorontwikkeling van de 

school  (BU) 

• Het onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van aanpassing van het bestaande 

vastgoed in Berg aan de Maas en Urmond, in samenwerking met de gemeente Stein, is verder 

vormgegeven waarbij ook de primaire kindpartners betrokken zijn. Beide scholen kunnen  

gehandhaafd blijven mits de leerlingenaantallen een kwalitatief goed ontwikkelingsaanbod en een 

financieel-economisch gezonde exploitatie kunnen garanderen. De gemeente Stein zal in 2019 

verdere besluiten nemen over renovatie / nieuwbouw voor beide locaties. (BV) 

• Het onderzoek naar de mogelijkheid van samenwerking en centrale huisvesting voor Obs De 

Maaskei, locatie Stein en Bs Kerensheide is gecontinueerd. In 2018 is ook een 

draagvlakonderzoek uitgevoerd onder ouders van huidige en potentiële toekomstige leerlingen. 

In 2019 zal op inhoud een definitief besluit genomen kunnen worden over de realisatie van één 

voorziening en de huisvestingslocatie(s) waarbinnen deze vorm kan krijgen. (BV) 

 
Beek 

• Bs Spaubeek gaat deel uitmaken van de nieuw te bouwen Brede Maatschappelijke Voorziening 

in Spaubeek. De gemeente Beek heeft daartoe de benodigde besluitvorming afgerond. De 

voorbereiding van de nieuwbouw heeft verder vorm gekregen.  (BV)  
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KANSEN EN RISICO’S ONDERWIJSKWALITEIT 
 

Het verzorgen van goed onderwijs is de primaire taak van Kindante. Voorwaarde daarvoor is een 

sterke kwaliteitscultuur, iets waar alle medewerkers van Kindante aan bijdragen. In het behoud en 

vervolgens verdere groei van kwaliteit ziet Kindante zowel kansen als risico’s voor de toekomst. 

 

Lerarentekort 

Het lerarentekort laat zich meer en meer voelen, de continuïteit en de onderwijskwaliteit komen daarbij 

onder druk te staan. Kindante anticipeert daarop door: 

• het anders organiseren van het onderwijs: andere groeperingsvormen, andere, meer flexibele 

inzet van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel, creëren van extra ruimte in de 

formatie, bijvoorbeeld door het formeren van grotere groepen, 

• het werven & selecteren van nieuwe medewerkers, van zowel leraren als 

onderwijsondersteuners, 

• voortdurend aandacht te hebben voor het binden en boeien van medewerkers, 

• het starten met zij- instroomtrajecten, werk- en leertrajecten voor aankomende leraren en 

onderwijsondersteuners (Beroepsbegeleidende Leerweg), 

• het aanbieden van maatwerkcontracten, 

• het in werking stellen van een noodplan indien noodzakelijk, waarbij alle verloven en/of facilitering 

van medewerkers kunnen worden ingetrokken. 

In de monitoring van het lerarentekort houden de scholen in een landelijk register bij welke oplossing 

de school kiest als er geen vervanger beschikbaar is. 

 

Onderwijsinnovatie 

Een van de strategische speerpunten van Kindante is ‘anders organiseren’. Dit speerpunt komt voort 

uit de onderwijskundige visie van Kindante maar ook het lerarentekort speelt hierbij een rol.  Het 

vraagt veel inspanning van de scholen. Risico bij deze veranderingen is de waarborg van de 

basiskwaliteit van ‘elke dag goed les geven’ en ‘afgestemd op de onderwijsbehoeften’ van de 

leerlingen.  Dit volgt en monitort Kindante tijdens de procesbegeleiding vanuit domein Onderwijs. 

Ambitie is om in het nieuwe jaar dit nog scherper in beeld te krijgen en waar nodig bij te sturen. 

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen “wat moet er anders?” en “wat kan er anders?”. 

Parallel aan ‘anders organiseren’ loopt de invoering van tablet-onderwijs op veel scholen van 

Kindante. Ook dit wordt meegenomen in de monitoring. 

Het anders organiseren van onderwijs is vooral een cultuuromslag en doet een sterker beroep op 

professioneel samenwerkende teams waarin verantwoordelijkheden voor kinderen worden gedeeld, in 

tegenstelling tot het ‘oude’ model waarin iedere leerkracht verantwoordelijk is voor de eigen klas. Het 

gaat om de overgang van kennis overdragen naar regisseren van leerprocessen. Dat is een grote 

verandering, zowel voor leidinggevenden als leerkrachten, die gepaard zal gaan met een andere 

manier van denken over hoe kinderen leren en hoe we het best bij ieder kind kunnen  aansluiten. Voor 

Kindante is dit wellicht de grootste uitdaging in de komende jaren. Risico is dat het personeel in deze 

ontwikkeling niet meer mee kan/wil, anderzijds creëert dit ook kansen voor het aantrekken van nieuwe 

mensen. 

 

Kansenongelijkheid 

Op meerdere fronten zien we het risico op het vergroten van kansenongelijkheid toenemen. Zo zorgt 

de nieuwe gewichtenregeling voor substantieel minder inkomsten voor scholen met veel leerlingen 

met achterstanden. Juist deze scholen worden het hardst getroffen. Kindante is in gesprek met de 
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gemeenten maar vanuit de toegenomen gemeentelijke onderwijsachterstand middelen kan het 

ontstane gat niet gedicht worden. 

Daarnaast is de inzet van digitale leermiddelen zoals tablets, waarbij mogelijk vooral divergent 

gedifferentieerd wordt, een risico op het vergroten van verschillen tussen kinderen. Kindante zet 

daarom in op extra begeleiding voor scholen die op deze manier aan het werk zijn. De begeleiding is 

gericht op de kwaliteit van de instructie, zicht op leerlijnen en ondersteuning bij het differentiëren van 

het onderwijsaanbod, passend bij de verschillende onderwijsbehoeften. 

 

Werkdruk 

Werkdruk en werkdrukbeleving zijn ‘hot’ en krijgen veel aandacht. In het kader van goed werkgever-

schap geeft Kindante de scholen alle ruimte om de werkdruk te verlagen. Het werk moet echter ook 

gedaan worden en in relatie met het lerarentekort en de veranderde onderwijskundige koers is dit een 

urgent knelpunt. Vraag is hoe we de draagkracht van medewerkers versterken.  

De werkdruk wordt nauwlettend gevolgd en de genomen maatregelen wordt stelselmatig geëvalueerd. 

Dit neemt echter niet weg dat er piekmomenten zijn en blijven, zeker in tijden van een hoog 

ziekteverzuim door bijvoorbeeld griep. 

 

Oudertevredenheid 

Kindante hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap. Een trend lijkt dat er 

steeds minder ouders een actieve bijdrage leveren in de school. In 2019 staven we deze aanname 

door het afnemen van het tevredenheidsonderzoek Q Feedback van Beekveld & Terpstra. Vanuit dit 

onderzoek verwachten we aanknopingspunten te krijgen voor vormen van ouderbetrokkenheid die wél 

of meer effectief zijn. 

 

Professionele ontwikkeling van medewerkers 

Een ander speerpunt van Kindante is eigenaarschap, dat onder meer inhoudt dat medewerkers zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun professionele ontwikkeling. In de gesprekkencyclus is deze 

persoonlijke, professionele ontwikkeling een vast bespreekpunt. In praktijk blijkt echter dat wel 

geregeld met medewerkers gesproken en geëvalueerd wordt maar dat het beoordelen van het 

functioneren van medewerkers nog onvoldoende structureel plaatsvindt.  

Essentieel is dat de school een competentieprofiel opstelt met school-specifieke vaardigheden  en een 

norm, die als meetlat dient. Dit wordt op dit moment op een enkele school toegepast. 

Daarnaast is er nu een groep medewerkers in dienst die voorheen vanuit de vervangerspool zijn 

ingezet. Vraag is hoe en of deze medewerkers hun bekwaamheid op peil gehouden hebben en welk 

zicht daar op is. Dit is een aandachtspunt  voor de werkgroep Personeel. 

Ook leiderschap is een punt van aandacht. Leiding geven in een veranderende organisatie vraagt  om 

een andere leiderschapsstijl. Flexibel, meer gericht op professionele cultuur (met afspreken, 

bespreken en aanspreken)  focus op het versterken van onderwijskwaliteit als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid, gedeeld leiderschap, inspirerend en richtinggevend. 

Tijdens de ontwikkelgesprekken met het College van Bestuur gaat er op deze aspecten meer nadruk 

liggen. Verder gaat Kindante een professionaliseringsprogramma voor leidinggevenden opzetten. 

 

Financieel risicomanagement 

Belangrijk onderdeel bij risicomanagement is het bepalen in hoeverre de organisatie in staat is om 

risico’s te kunnen opvangen in de toekomst. Hier zijn diverse kengetallen voor ontwikkeld. Gangbaar 

in deze zijn in het bijzonder het weerstandsvermogen PO, de kapitalisatiefactor en het 

buffervermogen. Deze zijn hierna weergegeven en toegelicht. 
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Algemeen wordt als norm voor het weerstandsvermogen 

PO gehanteerd: 

Laag risico profiel:   5% - 8% 

Gemiddeld risicoprofiel:  8% - 13% 

Hoog risicoprofiel:  13% - 20% 

Kindante hanteert het gemiddelde risicoprofiel. Het 

meerjarenbeleid is erop gericht om tussen genoemde 

grenzen te bewegen.  

 

 

Voor de kapitalisatiefactor, geïntroduceerd 

door de commissie Don, wordt een 

maximum waarde geadviseerd van 35%. 

Kindante koerst in het meerjarenbeleid 

rondom de maximum grens. 

 

 

 

  

Grafiek: Weerstandsvermogen PO Kindante t.o.  
gemiddelde grote schoolbesturen (BO6) 

Grafiek: Kapitalisatiefactor Kindante t.o.  gemiddelde grote schoolbesturen (PO6) 

Tabel: Model PO-Raad evaluatie financiële buffer  

EVALUATIE FINANCIËLE BUFFER
Stg. Kindante, leren leven

AANWEZIGE - VERSUS BENODIGDE FINANCIËLE BUFFER
2017 2018 2019 2020 2021 2022

A. Aanwezige financiële buffer

Totaal vermogen/ totaal kapitaal 21.486.681€          21.662.293€          22.672.398€          22.439.420€          22.356.442€          22.223.465€          

-/- gebouwen en terreinen (G&T) 1.456.095€             1.475.823€             1.359.161€             1.331.390€             1.303.532€             1.275.673€             

-/- privaat vermogen 1.005.107€             955.060€                859.554€                773.598€                696.238€                626.615€                

-/- overig -€                              -€                              -€                              -€                              -€                              -€                              

totaal aanwezig vermogen/ kapitaal (gecorrigeerd) 19.025.479€          19.231.410€          20.453.683€          20.334.432€          20.356.672€          20.321.177€          

Minus: kapitaal voor instandhouding materiële vaste activa (excl. gebouwen en terreinen) 

Keuze A: Vervangingswaarde MVA (excl. G&T) o.b.v. 37% van de totale baten 22.193.498€          23.385.292€          22.930.879€          22.521.596€          22.389.894€          22.035.414€          

Keuze B: Vervangingswaarde MVA (excl. G&T) o.b.v. eigen berekening 15.545.154€          14.295.233€          13.757.611€          13.246.871€          12.761.667€          12.300.724€          

Keuze voor wijze bepaling vervaningswaarde MVA (A of B) B B B B B B

Financieringsbehoefte: mogelijkheid spreiden investeringen 55% 55% 55% 55% 55% 55%

8.549.835€            7.862.378€            7.566.686€            7.285.779€            7.018.917€            6.765.398€            

Minus: kapitaal voor het doen van reguliere transacties (transactiefunctie)

hoogte kortlopende schulden (uitgangspunt: l iquiditeit = 1,0) 5.930.445€             5.536.694€             7.010.000€             6.925.000€             6.840.000€             6.755.000€             

aanpassing uitgangspunt l iquiditeit = 1,0 -€                              -€                              -€                              -€                              -€                              -€                              

5.930.445€            5.536.694€            7.010.000€            6.925.000€            6.840.000€            6.755.000€            

Totaal anwezige financiële buffer 4.545.199€             5.832.338€             5.876.997€             6.123.653€             6.497.755€             6.800.779€             

als percentage van totale baten 8% 9% 9% 10% 11% 11%

B. Benodigde financiële buffer

Keuze A: benodigde bufferliquiditeitt cf. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstell ingen 2.999.121€             3.160.175€             3.098.767€             3.043.459€             3.025.661€             2.977.759€             

Keuze B: benodigde bufferliquiditeit o.b.v. eigen berekening 3.661.727€             3.875.808€             3.818.502€             3.754.075€             3.733.248€             3.674.387€             

Keuze voor wijze bepaling bufferfunctie (A of B) B B B B B B

Totaal benodigde financiële buffer 3.661.727€             3.875.808€             3.818.502€             3.754.075€             3.733.248€             3.674.387€             

als percentage van totale baten 6% 6% 6% 6% 6% 6%

Verschil aanwezige - benodigde financiële buffer (A minus B) 883.472€                1.956.531€             2.058.495€             2.369.578€             2.764.506€             3.126.392€             

als percentage van totale baten 1% 3% 3% 4% 5% 5%

EVALUATIE FINANCIËLE BUFFER/ VERMOGENSPOSITIE
2017 2018 2019 2020 2021 2022

I. Signalering voor te hoge financiële buffer (cf. methode IvhO, 2011)

maximale financiële buffer: drie maal de signaleringswaarde van CVO 8.997.364€             9.480.524€             9.296.302€             9.130.377€             9.076.984€             8.933.276€             

aanwezige buffer 4.545.199€             5.832.338€             5.876.997€             6.123.653€             6.497.755€             6.800.779€             

Conclusie: te hoge financiële buffer? n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

II. Bandbreedte beoordeling financiële positie (cf. methode PwC, 2008)

minimaal totaal vermogen/ totaal kapitaal 17.364.749€          16.560.118€          17.707.307€          17.302.511€          16.954.082€          16.579.749€          

maximaal totaal vermogen/ totaal kapitaal 25.137.326€          23.707.735€          24.586.113€          23.925.946€          23.334.916€          22.730.111€          

aanwezig totaal vermogen/ totaal kapitaal (excl. privaat vermogen) 19.025.479€          19.231.410€          20.453.683€          20.334.432€          20.356.672€          20.321.177€          

Conclusie t.a.v. aanwezig vermogen (te krap/ binnen bandbreedte/ te ruim) binnen bandbreedte binnen bandbreedte binnen bandbreedte binnen bandbreedte binnen bandbreedte binnen bandbreedte
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De signaleringswaarde voor een te hoge buffer is voor een bestuur van de omvang van Kindante 

3x5% =15% van de totale baten, en daarom niet van toepassing. De bandbreedte voor de beoordeling 

van de benodigde financiële buffer cf. methode Price Waterhouse Coopers 2008 geeft als indicatie dat 

het aanwezige vermogen “binnen bandbreedte” is om risico’s in de exploitatie op te vangen. Hierbij is, 

in tegenstelling tot voorgaand kalenderjaar,  wel uitgegaan van een berekening voor de 

vervangingswaarde Materiële Vaste Activa gebaseerd op de cumulatieve investeringswaarde (excl. 

gebouwen en terreinen) plus de hoogte van de onderhoudsvoorziening. Deze benadering doet meer 

recht aan ontwikkelingen zoals krimp (en dus minder vervangingen) en het feit dat steeds meer 

investeringen (zoals ICT tablets en OLP methoden) niet meer eenmalig worden aangeschaft, maar in 

de exploitatie terechtkomen via lease en licenties. 
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BEDRIJFSVOERING 
 

Relevante ontwikkelingen in bedrijfsvoering 
 
AVG 

Kindante heeft de verdere implementatie van IBP-beleid in 2018 

professioneel gestalte gegeven. Vooruitlopend op ontwikkelingen 

geïnitieerd door de PO-raad en Kennisnet, hanteert Kindante een set van 

15 statements  van het toetsingskader informatiebeveiliging ISO 27001 

om het vastgestelde beleid tegen het licht te houden, door er een 

volwassenheidsniveau per statement aan te koppelen (schaal 1 tot 5). Op deze wijze kunnen we de 

kwaliteit van het gevoerde beleid procesmatig meten en waar nodig aanvullen en bijstellen. Deze 

aanpak leidt er uiteindelijk toe, dat Kindante aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan stakeholders 

kan aantonen dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen van de AVG. Kindante heeft een manager 

Informatiebeveiliging en Privacy en een Functionaris Gegevensbeheer as a service in dienst. 

Vanaf 1 april 2018 kunnen alle medewerkers gebruik maken van Cryptshare in Outlook, waarmee alle 

mails met (bijzondere) persoons - en privacygevoelige gegevens versleuteld en wachtwoord-beveiligd 

kunnen worden verzonden. 

In de nabije toekomst zullen we verkennen hoe omgevingen zoals die van Afas en ons eigen netwerk 

afdoende kunnen worden beveiligd middels multi-factor authenticatie, logging en encryptie. 

Uiteindelijk is het gebruiken en verwerken van digitale (persoons)gegevens mensenwerk. Kindante 

schenkt voortdurend aandacht aan dit onderwerp middels nieuwsbrieven, workshops en thema’s op 

bijeenkomsten. 

 

OSO 

OSO staat voor Overstap Service Onderwijs, een platform waarmee  veilig (AVG) en snel digitaal 

gegevens van leerlingen kunnen worden overdragen van de eigen school naar een andere school in 

het VO of PO. Het Platform is ontwikkeld door de PO-raad en VO-raad in samenwerking met 

Kennisnet.  

Kindante heeft vanaf het eerste begin gestuurd op het gebruik van OSO door al onze scholen, in het 

bijzonder in de verwijzing van leerlingen naar het Voortgezet onderwijs. 

In samenwerking met de VO-scholen in onze geografische omgeving is een format ontwikkeld en 

draagt deze veilige digitale manier van uitwisselen bij aan verminderen van werkdruk op scholen.  

Deze ontwikkeling blijft in het PO-VO-overleg op de agenda. 

 

Inkoop 

Conform het vigerende Inkoop Actie Plan (IAP) zijn in 2018 de volgende aanbestedingen doorlopen;  

• Energie (Gas en Electra raamovereenkomst via ProMereor). Europees Aanbesteed; 

• Alarmopvolging. Meervoudig Onderhands Aanbesteed; 

• Meubilair. Europees Aanbesteed; 

• Leermiddelen. Europees Aanbesteed; 

• Groenonderhoud. Meervoudig Onderhands Aanbesteed; 

• Afvalverwijdering. Meervoudig Onderhands Aanbesteed; 

• Schoonmaak. Europees Aanbesteed; 

• Bedrijfsarts. Europees Aanbesteed. 

Daarnaast is in 2018 de Europese Aanbesteding voor Conciërgediensten (voorbehouden aan het 

Sociaal Domein) teruggetrokken en is er geen contract tot stand gekomen.  

 



34 
 

In juni 2018 zijn we gestart met de heronderhandeling van het contract ‘netwerkdienstverlening met 

Unilogic’. Dit contact zal binnen enkele maanden (in 2019) worden afgerond. 

In het najaar van 2018 werd als onderdeel van professionalisering van strategische inkoop, een 

workshop contractmanagement voor budgethouders georganiseerd. Hieraan namen ook deelnemers 

vanuit Innovo en Movare deel. 

Zie verder paragraaf B6 van de jaarrekening onder meerjarige financiële verplichtingen voor een 

overzicht van de lopende mantelovereenkomsten. 

 

Doorontwikkeling ICT t.b.v. bedrijfsvoering 

In lijn met de strategische agenda (ontwikkelen professionele cultuur), past de medio 2018 gestarte 

verdere digitalisering van personele processen door middel van het bouwen van geautomatiseerde 

werkstromen in AFAS Insite. Tijdens de ontwikkeling zijn alle betrokken functionarissen meegenomen 

om de nieuw gebouwde functionaliteiten te testen. Tegelijkertijd is vanuit domein Personeel een 

inhaalslag gemaakt om de papieren personeelsdossiers te ordenen, zodat deze begin 2019 volledig 

kunnen worden gedigitaliseerd in AFAS. Daarmee krijgen alle medewerkers regie over hun eigen 

dossier, en zijn ze vanaf dan ook verantwoordelijk voor het actueel houden hiervan. Naast het digitale 

personeelsdossier, kunnen medewerkers zelfstandig werkstromen in gang zetten met betrekking tot 

het aanvragen van mutaties in hun dienstverband. Het is de bedoeling dat alle nieuwe functionaliteiten 

vanaf schooljaar 2019-2020 beschikbaar zijn. 

De verdere digitalisering van personele processen moet leiden tot een aanzienlijke reductie van de 

papieren stroom zoals die tot nu toe is gehanteerd. 

In 2018 is een nieuwe website gebouwd voor toekomstige 

medewerkers: www.werkenbijkindante.nl. Een website waar 

alle informatie op staat over het werken bij Kindante, onze 

visie op personeel in woord en beeld. Daarnaast medewer-

kers die vertellen over het werken bij Kindante en het werken 

in het onderwijs. En natuurlijk staan alle vacatures op deze 

website. Solliciteren is nu nog laagdrempeliger en 

toegankelijker doordat alles digitaal verwerkt wordt.  

De Kindante website zal in 2019 in een nieuw jasje worden 

gestoken 

In de bedrijfsvoering binnen het BURO is in 2018 de splitsing 

procesmatig van de personele administratie en de salarisadministratie volledig doorgevoerd. 

Medewerkers zijn bijgeschoold en worden steeds meer geautomatiseerd ondersteund in AFAS. 

Specialistische administratieve taken worden nog vaker uitbesteed of verzorgd met selfservice 

systemen.  

 

  

 

https://www.werkenbijkindante.nl/
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Verzuim 2015 2016 2017 2018 

Verzuimpercentage 

Kindante 

Landelijk PO 

 

6.3% 

6.5% 

 

7.4% 

6.3% 

 

6.7% 

6.0% 

 

6.9% 

 

Meldingsfrequentie 

Kindante 

Landelijk PO 

 

0.77 

1,10 

 

0.75 

1.20 

 

0.70 

1.00 

 

0.79 

Gem. # ziektedgn 

Kindante 

Landelijk PO 

 

23 

20 

 

33 

20 

 

33 

22 

 

32 

N.N.B. 

Overige relevante kengetallen 
Naast de (verplichte) kengetallen voor 2018 zoals vermeld in bijgevoegde jaarrekening, zijn voor de 

bedrijfsvoering ook nog andere kengetallen relevant. Onderstaand zijn de belangrijkste opgenomen, 

hetzij in tabelvorm, hetzij in grafiekvorm, en kort toegelicht. 

 

PERSONEEL: Verzuim 

Onderstaande grafieken en tabel geven een overzicht van de verzuimcijfers van Kindante in de 

periode 2015-2018 in vergelijking met de landelijke cijfers in het Primair Onderwijs over 2015-2017. 

De landelijke kengetallen over 2018 zijn nog niet bekend. 

 

Tabel: Verzuimpercentage 2015-2018 

Het verzuim binnen Kindante blijft onverminderd 

hoog, en hoger dan landelijk gemiddeld. Duidelijk te 

onderscheiden is de piekperiode  van het korte 

verzuim tijdens de griepgolf in februari en maart, en 

de daling in de zomervakantie.  

Opvallend hoog blijft ook het lang en langer verzuim 

(> 43 dgn.) Dit ondanks het ingezette veranderings-

beleid om te komen tot een (verdere) daling van het 

ziekteverzuim en meer aandacht voor het goed 

inzetten van het casemanagement  

 

De meldingsfrequentie bij Kindante is in 2018 

gestegen na een geleidelijke daling in de periode 

daarvoor, en opvallend is dat deze aanzienlijk lager 

blijft dan het landelijk gemiddelde. Medewerkers zijn 

betrokken en hebben een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast wordt vanuit 

de visie op verzuim (het gedragsmodel) gekeken naar 

mogelijkheden en wordt niet gefocust op beperkingen. 

De gemiddelde verzuimduur  binnen Kindante blijft 

redelijk constant, maar gemiddeld hoger dan landelijk, 

mede ook door het hoge percentage langdurig zieken. 

In 2018 is wederom de aandacht gevestigd op de rol van de casemanager. Het continue in gesprek 

zijn en vooral blijven met zieke medewerkers verhoogt substantieel de kans op een succesvolle re-

integratie van de werknemer. 
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Tabel: functiebezetting Kindante per 31 dec 2018 
 

Tabel: verloop personeel Instroom  en Uitstroom 2018 
 

Functie FTE per 31-12-2018

DIRECTIES

College van Bestuur 2,0000

Adjunct-directeur 3,0000

Directeur 33,2755

OOP

Adm.Mdw 0,1628

Adviseur A 1,0000

Adviseur B 4,5113

Adviseur C 8,7250

Bestuurssecretaris 1,0000

Concern Controller 1,0000

Conciërge A 7,0772

Conciërge B 12,8616

Conciërge C 6,5310

Intern begeleider 3,9774

Klassenassistent 1,0000

Leraarondersteuner 9,8189

Logopedist 4,5604

Mdw. Schoonmaak 2,0746

Ondersteunend mdw A 0,8700

Ondersteunend mdw B 13,7469

Ondersteunend mdw C 2,9425

Onderwijsassistent 49,1148

Orthopedagoog/Psycholoog 6,9599

Psychologisch assistent 0,6964

Vakspecialist A 1,4000

Vakspecialist B 2,8000

Vakspecialist C 0,6000

OP

Leraar LA 278,2377

Leraar LB 287,1227

Leraar LC 25,0618

Vakleraar A 0,2306

Vakleraar B 0,2878

 

PERSONEEL: Samenstelling personeelsbestand op 31-12-2018 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande cijfers van personeel van Kindante over het kalenderjaar 2018 en de stand per 31-12-

2018 geven met een nadere analyse het volgende beeld van het personeelsbestand; 

• Op peildatum 31-12-2018 werkten 1.010 medewerkers bij Kindante, waarvan 83% vrouw; 

• Op peildatum 31-12-2018 was van het aantal FTE’s 30% in de leeftijd tussen 30-40 jaar en 38% 

ouder dan 50 jaar; Van laatstgenoemde cohort zal 15% binnen nu en 7 jaar natuurlijk uitstromen; 

• Op peildatum 31-12-2018 was 76,5% van het aantal FTE’s benoemd als onderwijsgevenden 

(OP) in de functie (vak)leerkracht. Daarnaast had 9,9% van het aantal FTE’s een OOP functie 

direct gerelateerd aan het primaire proces (w.o. intern begeleider, onderwijsassistent etc.) 

• Gedurende het kalenderjaar 2018 kende Kindante een instroom van 58,9 FTE. Hier tegenover 

stond een uitstroom van 51,5 FTE, grotendeels op eigen verzoek/in overleg (70%) dan wel door 

pensioen (25%) of arbeidsongeschikt (5%).   

Instroom / uitstroom kalenderjaar 2018 

in # FTE INSTROOM UITSTROOM 

TOTAAL 58,9 51,5 

Uitstroom reden   

Op eigen verzoek / in overleg 36,3 

Pensioen   12,7 

Arbeidsongeschikt 2,5 

  

Tabel: Aantal  medewerkers en FTE per 31 dec 2018 
 

Bezetting per 31-12-2018

%mdw. per leeftijdscohort # mdw. # FTE

Aantal mannen Aantal vrouwen Totaal Totaal

20 <= x < 30 1% 9% 97                  88,7

30 <= x < 40 4% 25% 292               231,8

40 <= x < 50 3% 19% 226               161,1

50 <= x < 60 4% 19% 237               173,1

x > 60 5% 11% 158               118,1

TOTAAL 17% 83% 1.010            772,8
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HUISVESTING 
 

 

 

De ontwikkeling van het aantal leerlingen en de daaraan gerelateerde bekostiging, de beschikbare 

ruimte in schoolgebouwen en het aandeel gebruik door derden (m.n. ketenpartners onderwijs), houdt 

geen gelijke tred. Het actieve krimpbeleid dat Kindante sinds 2014 voert, laat zien dat in ieder geval in 

de afgelopen 4 jaar deze ontwikkeling niet verder is verslechterd. De bruto beschikbare ruimte in de 

schoolgebouwen daalde nagenoeg in lijn met het aantal leerlingen en daarmee met het bekostigd 

aantal m2. Het medegebruik echter daalde in deze periode ruim 28% in 2018 t.o.v. 2014, waardoor 

netto het niet bekostigde aantal m2 licht steeg (van -32% naar -33%). 

 

  

Bruto Vloer Opp. 2014 2015 2016 2017 2018 14-'18 

bruto BVO        89.061         86.645         84.251         83.318         81.909  -8% 

3en BVO           4.247            4.066            3.411            3.455            3.072  -28% 

netto BVO        84.989         81.550         80.225         79.863         78.837  -7% 

MI BVO        57.952         55.980         54.977         54.666         52.702  -9% 

% niet bekostigd -32% -31% -31% -32% -33%   

%  3en 5% 5% 4% 4% 4%   

# leerl.Kindante           9.597            9.345            8.984            8.966            8.737  -9% 
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Financiën: Allocatie van geldstromen 
 

 Voor de verdeling (allocatie) van geldstromen binnen Kindante gelden de volgende, centraal 

vastgestelde uitgangspunten. 

 Jaarlijks wordt de kadernota vastgesteld voorafgaande aan het op te starten 

begrotingsproces. Deze kadernota is uitgangspunt voor de kalenderjaarbegroting en 

meerjarenraming op stichtingsniveau resp. de schooljaarbegroting op schoolniveau. Deze 

vormen vervolgens het vertrekpunt voor het daarna op te stellen bestuursformatieplan op 

stichtingsniveau en het schoolformatieplan op schoolniveau. 

 Aan scholen worden middelen toegekend op basis van het aantal leerlingen (‘t-1’) in het 

voorafgaande schooljaar. Concreet betreffen deze de geldstromen Materiële Instandhouding 

(MI), Personeel & Arbeidsmarktbeleid, Prestatiebox en personele (lumpsum) bekostiging. 

 De overige geldstromen van derden, of voor incidentele en bijzondere bekostiging van 

leerlingen en geoormerkte subsidies, worden zo veel mogelijk rechtstreeks toebedeeld aan de 

scholen in de vorm van personele dan wel materiële middelen. 

 De middelen afkomstig van de samenwerkingsverbanden worden grotendeels direct aan 

scholen toebedeeld, met uitzondering van de middelen die nodig zijn voor de loketfunctie en 

procesbegeleiding van KindanteKwadrant. 

 De afdrachten ten behoeve van de overheadkosten zijn gebaseerd op de jaarlijks opgestelde 

begroting van het bestuur & BURO. Hierin zijn opgenomen de personele lasten gekoppeld 

aan het BURO, College van Bestuur (CvB), Raad van Toezicht (RvT) plus de materiële kosten 

van het BURO en CvB. Monitoring van deze kosten vindt plaats via een zogenaamd 

overheadpercentage. Op deze manier wordt bij daling of stijging van het aantal leerlingen 

dienovereenkomstig ook het budget voor bestuur en BURO aangepast. 

 De afdrachten bovenschools zijn gebaseerd op gedefinieerde collectieve risico’s en 

solidariteit. Deze worden jaarlijks bij het op te stellen bestuursformatieplan beoordeeld, 

eventueel aangepast en herbevestigd in overleg tussen CvB en GMR. 

 De gekozen systematiek van allocatie van geldstromen moet administratief tot maximale 

vereenvoudiging c.q. reductie van boekingen leiden. 

 Per 1 januari 2011 zijn bij de fusie naar Kindante de waarderingsgrondslagen voor materiële 

vaste activa geharmoniseerd. Alle activa die zijn aangeschaft vóór 1 januari 2011, worden 

afgeschreven conform de initieel bepaalde looptijd. Zie verder de bijgevoegde 

JAARREKENING. 

 Investeringen worden (meerjarig) planmatig onderbouwd o.b.v. het (aanwezige) vaste activa 

bestand op schoolniveau. 

 Afgeleid hiervan wordt het beleid betreffende beleggingen bepaald, voor zover het gaat om de 

tijdshorizon van het belegd vermogen. Gedurende het jaar wordt door middel van een 

liquiditeitsplanning het saldo van de rekening courant gemonitord. 
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Financiën: Treasury 
 

Het treasurystatuut omvat in hoofdlijnen: 

a) Treasury beleid en doelstellingen 

b) Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in relatie tot de treasuryfunctie 

c) Inzet vermogen en financieringsinstrumenten en randvoorwaarden 

d) Plannen, beheren en beleggen van middelen 

Als onderdeel van het treasurystatuut is een beleggingsreglement opgesteld waarin de doelstellingen 

voor het beleggen zijn geformuleerd en de randvoorwaarden waaronder deze doelstellingen 

gerealiseerd kunnen worden.  

In 2018 zijn zowel het treasurystatuut als het beleggingsreglement geactualiseerd op basis van 

gewijzigde regelgeving.  

Praktisch gezien zijn de taken en verantwoordelijkheden rondom treasurymanagement van betrokken 

actoren vastgelegd in de procuratieregeling en autorisatiestructuur van Kindante. 

De beleggingsportefeuille is ondergebracht bij de Rabobank Westelijke Mijnstreek. De Rabobank heeft 

zich gecommitteerd aan de door het Ministerie OC&W opgestelde regeling beleggen, lenen en 

derivaten OCW (hierna: beleggen en belenen) en het door Kindante opgestelde treasurystatuut en 

beleggingsreglement. De beleggingsportefeuille heeft als doelrisicoprofiel ‘defensief’. Het beleid voor 

2018 ten aanzien van de portefeuille conform het treasurystatuut; “…een actieve portefeuille, 

risicoprofiel ‘defensief’, gericht op vermogensbehoud (zijnde een optimum tussen rendement en 

beurswaarde…”  

 

Boekwaarde (=beurswaarde) verkocht

Fonds Rente% Rating 31-12-2017 31-12-2018 in 2018

Financiele Vaste Activa

Portefeuille 33288135

ABN AMRO 2016-2022 0,625% A 203.355€          202.178€          

Aegon 2017-2024 0,375% -€                   198.928€          

Agence Francaise 2014-2024 1,375% AA 106.506€          105.851€          

Belgium 2012-2022 4,250% AA 181.442€          175.603€          

BNG MTN  2010-2020 3,750% AAA 162.900€          156.518€          

BNP Paribas 2014/2024 2,375% A 111.047€          108.574€          

Dexia CLF 2014/2021 2,000% AA 106.484€          104.559€          

Duitsland  '11- '22 2,000% AAA 164.250€          161.656€          

Duitsland 2010-2021 2,500% AAA 163.693€          159.625€          

Duitsland 2017/2027 0,250% AAA 99.080€            101.588€          

EFSF 2012-2019 2,625% AA 156.326€          151.560€          

EFSF MTN 2012-2022 2,250% AA 166.500€          163.595€          

Europian Union 2010-2019 3,375% AAA 157.969€          152.045€          

Frankrijk 2013-2024 2,250% AA 170.502€          168.029€          

ING Bank EMTN 2008-2018 5,250% AAA 153.566€          150.000€          

Luxembourg 2010-2020 3,375% AAA 163.728€          158.186€          

Luxembourg 2013-2023 2,125% AAA 167.742€          166.043€          

Nederland 2013-2023 1,750% AAA 164.974€          163.986€          

Nederland 2017/2027 0,750% AAA 102.109€          103.971€          

Nordea Bank AB 2016/2023 1,000% AA 102.959€          102.238€          

NRW Bank 2016/2026 0,375% AA 98.121€            99.302€            

NWB Var. L rente 0,136% AAA 153.510€          152.520€          

Oostenrijk 2004-2020 3,900% AAA 333.456€          320.625€          

Rabobank MTN 2011-2021 4,125% AA 224.553€          216.545€          

Rabobank MTN 2013-2023 2,375% AA 165.842€          162.674€          

Societe General 2016/2021 0,103% A 99.796€            99.689€            

Unibal Rodamco 2014-2024 2,500% A 223.093€          217.579€          

TOTAAL FIN. VASTE ACTIVA 4.103.505€      4.073.664€      

Vlottende activa effecten

Rabo rek.nr 3021.26.414 315.695€          337.072€          

Schretlen opgelopen rente 59.665€            55.377€            

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA EFFECTEN 375.360€          392.449€          

Tabel: samenstelling van de beleggingsportefeuilles per ultimo 2018 t.o.v. 2017 
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Financiën: Toelichting en analyse financiële resultaten 
Kindante sluit het boekjaar 2018 af met een negatief exploitatieresultaat van afgerond -€ 0,2 mln. 

(t.o.v. - € 0,1 mln. in 2017) en tegenover een begroting 2018 van -€ 0,3 mln. 

Bij het opstellen van de begroting 2018 is er van uitgegaan dat de op dat moment lopende Cao 

onderhandelingen niet zouden leiden tot een verandering van exploitatieresultaat, maar dat een 

eventuele loonsverhoging 1 op 1 zichtbaar zou worden in inkomsten en uitgaven. 

Verder speelt het achterblijven van de indexering van de materiële bekostiging nog steeds een rol, is 

sprake van gedeeltelijke (ruim 33%) leegstand van gebouwen en heeft Kindante nog steeds een 

groter aantal onderwijslocaties (48 per 1 oktober 2018) dan de door het Rijk bekostigde 37 

brinnummers. 

Wat leerlingaantallen betreft was op teldatum 01-10-2018 sprake van een daling van het leerlingaantal 

(-2,5% w.v. -1.0% door bestuurlijke overdracht). Hier was reeds in de begroting op geanticipeerd. 

Méérkosten van personeel ontstaan o.a. door een hoger verzuimpercentage bij Kindante dan landelijk 

in de bekostiging is opgenomen. Dit blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt. Een ander aspect 

van méérkosten personeel is gelegen in de uitgangspunten van de reguliere bekostiging, die veelal 

gebaseerd wordt op landelijke gemiddelden en Kindante daar vaak negatief van afwijkt (o.a. BAPO, 

inschalingseffecten en samenstelling van het functiegebouw in de leeftijd cohorten). Beide genoemde 

factoren zorgen er uiteindelijk voor dat er minder formatie op scholen kon worden ingezet.  

Kindante blijft zich verzetten tegen de structurele tekortkomingen in de huidige bekostiging, die 

specifiek Kindante treffen, hetzij door in gesprek te gaan met beleidsmakers, met  

werkgeversvertegenwoordigers (PO-Raad), dan wel door actief in publicaties hierop in te gaan, zoals 

in deze jaarverslaggeving. Het feit dat schoolbesturen niet dezelfde financiële keuzes kunnen maken 

door de systematiek van de (gemiddelde) bekostiging ervaren wij als onacceptabel en onrechtvaardig 

en zal verder leiden tot grote(re) verschillen tussen schoolbesturen wat betreft kwaliteit van onderwijs 

en financiën.  

Samengevat hebben de volgende relevante ontwikkelingen bijgedragen aan de afwijkingen tussen 

begroting en realisatie: 

 (Rijks)bijdragen OCW: De méérinkomsten zijn maar liefst € 4,7 mln. hoger dan begroot. Het 

merendeel hiervan als gevolg van de compensatie door het Rijk van de afgesloten Cao. 

Daarnaast de invoering van het werkdrukakkoord per sj2018-19, de hogere aanvullende 

rijksbekostiging (m.n. opvang vreemdelingen) en een hogere ontvangen bekostiging vanuit de 

samenwerkingsverbanden door tussentijdse groei in het speciaal (basis) onderwijs; 

 Overige overheidsbijdragen en overige baten: In 2018 werden meer personeelsleden 

gedetacheerd vanuit Passend Onderwijs dan begroot (+€ 0,2 mln.) en vond eenmalig een 

vrijval plaats van een aantal afgesloten subsidiestromen (+€ 0,2 mln.); 

 Personele lasten: De méérkosten personeel bedroegen € 4,8 mln. m.n. door de afgesloten 

Cao, de meer inzet personeel vanuit het werkdrukakkoord en het hoger aantal uitgekeerde 

transitievergoedingen, anderzijds was er een opvallende stijging van uitkeringen UWV t.g.v. 

zwangerschap (-€ 0,5 mln. meer dan begroot); 

 Huisvestingslasten: de overschrijding (€ 0,2 mln.) wordt veroorzaakt door een eenmalige extra 

dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Hierdoor zijn toekomstige grote onderhoudsposten 

(scope 10 jaar) financierbaar; 

 Leermiddelen (PO): De overschrijding van € 0,5 mln. t.o.v. de begroting is fors. Deels 

verklaarbaar door de versnelde uitrol van Gynzy iPads via operational lease, deels echter ook 

door meerkosten van dagelijkse leermiddelen en reprokosten. In de begroting van 2019 is 

geanticipeerd op een verdere toename van deze kosten; 

 Financiële baten en lasten: In 2018 is t.o.v. de beurswaarde per 31 december 2017 een 

ongerealiseerd koersverlies geleden van ongeveer -€ 0,1 mln. Mede hierdoor wordt het 

begrote bedrag op financiële baten en lasten niet gerealiseerd.  
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Financiën: Continuïteitsparagraaf 
 

Toelichting op ontwikkeling personeel in relatie tot leerlingenaantallen 

Voor een toelichting op de personele bezetting (ultimo 2018) wordt verwezen naar de paragraaf 

Overige relevante kengetallen. In de meerjarenraming (uit het bestuursformatieplan 2019-2023) wordt 

rekening gehouden met een geleidelijke afbouw van formatie, gerelateerd aan de ontwikkeling van het 

aantal leerlingen.  

De ontwikkeling van het aantal leerlingen in 2018 (daling -2,55%) was in lijn met de verwachting. Ook 

voor de komende jaren verwacht Kindante wederom krimp. Opvallend is dat de meest recente 

prognose van het Arbeidsmarktplatform een lichte groei laat zien, zij het dat het aantal leerlingen 

geprognosticeerd voor 2018 substantieel lager is dan uiteindelijk gerealiseerd. Uiteindelijk wordt het 

verschil vanaf 2022 substantieel.  

Toelichting op meerjarenraming balans en exploitatierekening 

In de meerjarenraming is uitgegaan van een verdergaande afbouw van de materiele vaste activa, 

gerelateerd aan de verdergaande krimp van leerlingen, maar ook aan de verschuiving van 

investeringen in methoden en ICT (tablets) naar exploitatielasten (verbruiksmaterialen, licenties en 

operational lease). 

 

 

 

teldatum 1 oktober 2018 2019 2020 2021 2022
bestuur/management/ directie 39,28 36,97 35,77 35,77 33,38
onderwijzend personeel 595,31 591,39 591,39 584,23 575,29
onderw. onderst. personeel (incl. LIO) 141,87 137,68 133,58 132,34 129,56
FTE totaal 776,45 766,04 760,74 752,35 738,23

totaal aantal leerlingen (bo/sbo/(v)so) 8.737 8.703 8.492 8.320 8.250
totaal aantal leerlingen Arb.marktplatform 8.435 8.466 8.469 8.469 8.593

Tabel: model PO-Raad meerjarenraming personeel 

Tabel: model PO-Raad meerjarenraming balans 

2018 2019 2020 2021 2022
Activa
Immateriële vaste activa -                             -                             -                             -                             -                             
Materiële vaste activa 6.058.027            6.047.159            5.799.732            5.647.276            5.550.387            
Financiële vaste activa 3.770.059            4.100.000            4.100.000            4.100.000            4.100.000            
Vaste activa 9.828.086           10.147.159         9.899.732           9.747.276           9.650.387           

Voorraden -                             -                             -                             -                             -                             
Vorderingen 4.842.060            4.845.000            4.695.000            4.645.000            4.595.000            
Effecten 358.982               -                             -                             -                             -                             
Liquide middelen 6.633.165            7.000.000            7.000.000            7.000.000            7.000.000            
Vlottende activa 11.834.207         11.845.000         11.695.000         11.645.000         11.595.000         

Totale Activa 21.662.293          21.992.159          21.594.732          21.392.276          21.245.387          
waarvan gebouwen en terreinen (G&T) 1.475.823            1.359.161            1.331.390            1.303.532            1.275.673            
cum. aanschafw. MVA 12.649.551          12.017.073          11.416.220          10.845.409          10.303.138          
cum. aanschafw. MVA (excl. G&T) 10.752.433          10.214.811          9.704.071            9.218.867            8.757.924            

Passiva
Eigen vermogen 11.532.780          11.417.399          11.419.420          11.421.442          11.423.465          
Voorzieningen 4.592.819            4.808.375            4.623.640            5.290.475            5.258.148            
Langlopende schulden -                             -                             -                             -                             -                             
Kortlopende schulden 5.536.694            5.766.385            5.551.672            4.680.359            4.563.774            

Totale Passiva 21.662.293          21.992.159          21.594.732          21.392.276          21.245.387          
waarvan privaat vermogen 955.060               859.554               773.598               696.238               626.615               
waarvan voorziening groot onderhoud 3.542.800           3.768.375           3.583.640           4.250.475           4.668.148           
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De financiële positie van de stichting is in de 

achterliggende periode sterk (negatief) 

beïnvloed door de overwegend negatieve 

exploitatieresultaten. Vanaf 2015 is de trend 

naar een nullijn wel ingezet. Oorzaken van 

achterliggende tekorten zijn meerledig, maar 

vooral gekoppeld aan de eerder genoemde 

uitgangspunten van gemiddelden in de 

landelijke bekostiging. 

 

 

 

Opvallend is dat in de samenstelling 

van de baten het aandeel 

Rijksbijdragen Kindante 2,2% hoger is 

dan landelijk gemiddeld en hier 

tegenover de overige overheids-

bijdragen (m.n. gemeenten)  -1,5% 

lager is dan landelijk gemiddeld.  

Opvallend is ook het hoger aandeel 

personeelslasten bij Kindante t.o. 

landelijk gemiddeld. (+4,2%) 

Voor de overige relevante kengetallen verwijzen we naar de jaarrekening.  

2018 2019 2020 2021 2022
Baten
Rijksbijdragen 60.821.235          60.125.443          59.122.452          58.797.835          57.869.119          
Overige overh.bijdragen en -subs. 461.904               250.000               250.000               250.000               250.000               
Coll-,cursus-,les-en examengeld. -                             -                             -                             -                             -                             
Baten werk i.o.v. derden -                             -                             -                             -                             -                             
Overige baten 1.824.870            1.549.906            1.446.726            1.415.393            1.386.055            
totaal baten 63.108.009         61.925.349         60.819.178         60.463.228         59.505.174         

Lasten
Personeelslasten 53.950.527          53.237.156          52.224.383          52.065.891          51.509.088          
Afschrijvingen 1.148.273            1.143.169            1.097.427            1.002.457            946.888               
Huisvestingslasten 3.994.317            3.839.008            3.751.946            3.721.408            3.643.514            
Overige lasten 4.232.370            3.911.923            3.766.796            3.723.345            3.543.438            
doorbetalingen aan schoolbesturen -                            -                            -                            -                            -                            
totaal lasten 63.325.487         62.131.256         60.840.552         60.513.101         59.642.928         
waarvan afschrijvingen G&T 90.790                 91.271                 91.771                 91.858                 91.858                 

Saldo baten en lasten 217.478-               205.907-               21.374-                  49.873-                  137.754-               

Financiële baten en lasten
Financiële baten 95.484                  50.000                  50.000                  50.000                  50.000                  
Financiële lasten 84.319                  -                             -                             -                             -                             
Saldo financiële baten en lasten 11.165                  50.000                  50.000                  50.000                  50.000                  

Resultaat 206.313-               155.907-               28.626                  127                       87.754-                  

Buitengewoon resultaat -                             -                             -                             -                             -                             

Netto resultaat 206.313-               155.907-               28.626                  127                       87.754-                  

Tabel: model PO-Raad meerjarenraming exploitatierekening 

Grafiek: rentabiliteitsontwikkeling Kindante t.o. gemiddelde grote schoolbesturen (PO6) 

Tabel: Staat van baten en lasten Kindante 2018-2021 t.o. gemiddelde 2017 grote schoolbesturen (BO6) 
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FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van het schoolbestuur dienen

de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Vergelijkend balansoverzicht:

€ €

ACTIVA

Materiële vaste activa 6.058.027 28,0% 6.184.947 28,8%

Financiële vaste activa 3.770.059 17,4% 3.949.938 18,4%

Vorderingen 4.842.060 22,4% 4.066.206 18,9%

Effecten 358.982 1,7% 213.231 1,0%

Liquide middelen 6.633.165 30,6% 7.072.359 32,9%

21.662.292 100% 21.486.682 100%

PASSIVA

Eigen vermogen 11.532.780 53,2% 11.739.092 54,6%

Voorzieningen 4.592.819 21,2% 3.817.142 17,8%

Langlopende schulden 0 0,0% 0 0,0%

Kortlopende schulden 5.536.693 25,6% 5.930.447 27,6%

21.662.292 100% 21.486.682 100%

46.
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RESULTAAT 

Het resultaat over 2018 bedraagt € 206.313 (negatief) tegenover € 80.602 (negatief) over 2017. 

De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

Baten 

(Rijks)bijdragen OCW 60.821.235 57.588.006

Overige overheidsbijdragen 461.904 171.391

Overige baten 1.824.870 2.121.347

Totaal baten 63.108.010 59.880.744

Lasten

Personele lasten 53.950.527 50.916.541

Afschrijvingen 1.148.273 1.417.974

Overige materiële lasten 8.226.687 7.640.893

Totaal lasten 63.325.487 59.975.409

Operationeel resultaat -217.477 -94.664

Financiële baten en lasten 11.165 14.062

Resultaat -206.313 -80.602

47.
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KENGETALLEN

Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en 

gemeten. De kengetallen geven de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een

momentopname.

Liquiditeit 2,14 1,91

(Vlottende activa/kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 53,24 54,63

(eigen vermogen (excl. voorzieningen)/totaal passiva *100%)

Solvabiliteit 2 74,44 72,40

(eigen vermogen (incl. voorzieningen)/totaal passiva *100%)

Rentabiliteit -0,33 -0,13

(saldo gewone bedrijfsvoering/totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen 8,93 9,62

((Eigen vermogen -/- materiële vaste activa)/totale rijksbijdragen *100%

Personele lasten/totale lasten 85,20 84,90

Materiële lasten/totale lasten 12,99 12,74

Kapitalisatiefactor 31,98 33,44

(balans totaal -/- boekw. geb. & terr.)/(totaal baten+ fin. baten) *100%
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B1  GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

Activiteiten

Stichting Kindante is het bevoegd gezag van de genoemde scholen onder D1 en de activiteiten 

bestaan uit het verzorgen van primair / speciaal (basis) onderwijs in de regio Westelijke 

Mijnstreek en Midden-Limburg.

Continuïteit

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 

resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Kindante is feitelijk gevestigd op Dr. Nolenslaan 138, 6136 GV te Sittard en is 

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41071699.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende 

zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 

Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt 

als verbonden partij. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet 

onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de 

omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het 

inzicht.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in 

het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde 

van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende

kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte

toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden

met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vaardigheidsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of

vaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening

voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van

het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden

van groot onderhoud verloopt.

Financiële vaste activa

Effecten

De waarderingsgrondslagen van de effecten opgenomen onder de financiële vaste activa zijn 

gelijk aan de waarderingsgrondslagen voor de effecten onder de vlottende activa. Daarom

wordt hiervoor verwezen naar effecten onder de vlottende activa.

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een 

verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand 

van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve 

rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen 

wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Effecten

Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden, na eerste verwerking, 

gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de winst-

en-verliesrekening verwerkt.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via de 

winst-en-verliesrekening worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Effecten als onderdeel van de vlottende activa hebben een looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde.

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd 

gezag. Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan 

uit het verschil tussen de toegerekende baten en lasten. In geval van een tekort wordt dit 

resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene reserve wordt 

beschouwd als publieke middelen.

Bestemmingsreserve (privaat en publiek) en bestemmingsfonds (privaat en publiek)

Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan vanwege het 

bevoegd gezag een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven wordt dit deel 

aangemerkt als bestemmingsreserve.

Als deze beperking is aangebracht vanwege derden wordt dit deel aangemerkt

als bestemmingsfonds.
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Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op 

de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen 

worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn 

om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

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

waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de 

verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Pensioenvoorziening

De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt 

gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds 

ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de 

pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te 

betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van 

tekorten bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen 

de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Voorziening groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze

lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening

wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode

die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico op kosten van loondoorbetaling

bij langdurige ziekte. De voorziening is bepaald door de langdurige afwezigheid uit te

drukken in werkgeverskosten tot en met het 2e ziektejaar.

Deze kosten zijn gecorrigeerd met een uitstroomperspectief.

Voorziening jubilea

De voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige jubileumsuitkeringen.

De voorziening is gebaseerd op de contante waarde van de verwachtte werkelijkheid uit te

keren jubileumsvoorziening per medewerker. Hierbij wordt rekening gehouden met een

jaarlijkse blijfkans en een reëele risicovrije discontovoet van 1%.
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Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden 

worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden 

na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil 

tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 

effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-

en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 

kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 

van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan 

het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de 

verslagperiode waarop ze betrekking hebben. 

Rijksbijdragen

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen 

verstrekt door het Ministerie OCW. Tevens worden hier de van het samenwerkingsverband 

ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage verantwoord. 

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij 

besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het waarop de toekenning 

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

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het 
overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en 

lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel 

van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden 

verantwoord onder de overlopende passiva. 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste 

van de staat van baten en lasten verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten 

komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang 

de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder 

de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

Overige overheidsbijdragen

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door 

de Gemeente, Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen 

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het 

Ministerie van OCW, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten 

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
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Personele lasten

Lonen en salarissen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 

de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk 

de belastingautoriteit.

Pensioenpremies

Stichting Kindante heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. 

De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de 

pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de 

grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming 

afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en 

vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden 

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn 

begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 

effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 

rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 

leningen.

55.

 



B2 BALANS NA RESULTAATBESTEMMING PER 31 DECEMBER 20178

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen 1.475.823 1.456.095

Inventaris 3.662.906 3.695.878

OLP 909.764 1.023.441

Vervoermiddelen 9.534 9.534

6.058.027 6.184.947

Financiële vaste activa

Effecten 3.770.059 3.949.938

Vlottende activa

Ministerie van OCW 2.970.043 2.974.340

Debiteuren 715.455 474.137

Overige vorderingen en 

overlopende activa 1.156.562 617.728

4.842.060 4.066.206

Effecten 358.982 213.231

Liquide middelen 6.633.165 7.072.359

21.662.292 21.486.682
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B2 BALANS NA RESULTAATBESTEMMING PER 31 DECEMBER 2018

€ € € €

PASSIVA

Eigen Vermogen 

Algemene reserve 10.067.568 10.112.572

Bestemmingsreserve 1.465.212 1.626.521

(publiek en privaat)

11.532.780 11.739.092

Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 3.542.800 3.427.789

Overige voorziening 1.050.020 389.353

4.592.819 3.817.142

Langlopende schulden

Lening o/g 0 0

0 0

Kortlopende schulden

Crediteuren 560.001 701.250

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 2.232.387 2.018.250

Pensioenen 601.498 571.098

Overige schulden en overlopende

passiva 2.142.806 2.639.849

5.536.693 5.930.447

21.662.292 21.486.682
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

€ € €

Baten 

(Rijks)bijdragen OCW 60.821.235 56.117.238 57.588.006

Overige overheidsbijdragen 461.904 319.000 171.391

Overige baten 1.824.870 1.468.762 2.121.347

Totaal baten 63.108.010 57.905.000 59.880.744

Lasten

Personele lasten 53.950.527 49.717.696 50.916.541

Afschrijvingen 1.148.273 1.179.597 1.417.974

Huisvestingslasten 3.994.317 3.779.533 3.897.774

Overige instellingslasten 1.846.667 1.763.564 1.737.384

Leermiddelen (PO) 2.385.703 1.881.436 2.005.735

Totaal lasten 63.325.487 58.321.826 59.975.409

Operationeel resultaat -217.477 -416.826 -94.664

Financiële baten en lasten

Financiële baten 95.484 150.000 106.125

Financiële lasten -84.319 0 -92.063

Financiële baten en lasten 11.165 150.000 14.062

Resultaat -206.313 -266.826 -80.602
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij

wordt het exploitatieresultaat als uitgangspunt genomen, waaarop vervolgens correcties 

worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en 

uitgaven.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Operationeel resultaat -217.477 -94.664

Aanpassingen voor:

Overige mutaties eigen vermogen 0 0

Afschrijvingen 1.148.273 1.417.974

Correctie afschrijvingen -40.639 -172.759

Mutatie voorziening 775.677 605.559

1.883.312 1.850.774

Veranderingen in vlottende middelen:

Vorderingen -775.854 1.093.567

Effecten -145.751 65.028

Kortlopende schulden -393.755 -419.695

-1.315.359 738.901

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 350.475 2.495.010

Financiële baten 95.484 106.125

Financiële lasten -84.319 -92.063

11.165 14.062

Kasstroom uit operationele activiteiten 361.640 2.509.072

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)Investeringen in materiële vaste activa -980.714 -854.038

(Des)Investeringen in financiële vaste activa 179.879 -584.494

-800.834 -1.438.531

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutaties kredietinstellingen 0 0

Muaties overige langlopende schulden 0 0

0 0

Mutatie liquide middelen -439.195 1.070.541

Beginstand liquide middelen 7.072.359 6.001.818

Mutatie liquide middelen -439.195 1.070.541

Eindstand liquide middelen 6.633.164 7.072.359
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B5 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA
31-12-2018 31-12-2017

€ €

1. Materiële vaste activa
Gebouwen 1.475.823 1.456.095

Inventaris 3.662.906 3.695.878

Leermiddelen (PO) 909.764 1.023.441

Vervoermiddelen 9.534 9.534

Totaal materiële vaste activa 6.058.027 6.184.947

Bedrijfs 

gebouwen 

en - 

terreinen Inventaris

Leer-

middelen 

(PO)

Vervoer-       

middelen Totaal

€ € € € €

Boekwaarde 31-12-2017 1.456.095 3.695.878 1.023.441 9.534 6.184.947

Aanschafwaarde 1.786.599 9.776.937 2.303.018 37.410 13.903.964

Cumulatieve afschrijvingen -330.504 -6.081.059 -1.279.577 -27.876 -7.719.016

Boekwaarde 31-12-2017 1.456.095 3.695.878 1.023.441 9.534 6.184.947

Mutaties

Investeringen 110.519 764.104 157.153 0 1.031.776

Afschrijvingen -90.790 -749.987 -266.857 0 -1.107.634

Desinvesteringen 0 -2.264.200 -21.989 0 -2.286.189

Afschrijving desinvesteringen 0 2.217.110 18.016 0 2.235.126

Boekwaarde 31-12-2018 1.475.823 3.662.906 909.764 9.534 6.058.027

Aanschafwaarde 1.897.118 8.276.841 2.438.182 37.410 12.649.551

Cumulatieve afschrijvingen -421.295 -4.613.935 -1.528.418 -27.876 -6.591.524

Boekwaarde 31-12-2018 1.475.823 3.662.906 909.764 9.534 6.058.027

Afschrijvingspercentages

Gebouwen 30 jaar

Inventaris 10 tot 25 jaar

ICT hardware ( onderdeel van inventaris ) 5 tot 10 jaar

Leermiddelen 8 jaar

Vervoermiddelen 5 jaar
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VASTE ACTIVA (VERVOLG)
31-12-2018 31-12-2017

€ €

2. Financiële vaste activa
Effecten 3.770.059 3.949.938

Totaal financiële vaste activa 3.770.059 3.949.938

Effecten

Een nadere toelichting van de effecten is opgenomen in de bijlagen.

Waarde    

31-12-2018

Waarde    31-

12-2017

€ €

Rabobank Port. 33288135 3.770.059 3.949.938

3.770.059 3.949.938

Rabobank Port. 33288135

De nominale waarde van de effecten bedraagt € 3.700.108.

Het bestuur verwacht (in principe) niet dat de effecten tot het einde van de looptijd worden

aangehouden. Derhalve zijn de effecten gewaardeerd op reële waarde 
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VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018 31-12-2017

€ €

3. Vorderingen

Ministerie van OCW 2.970.043 2.974.340

Debiteuren 715.455 474.137

Overige vorderingen

Overige subsidies gemeente inz. huisvesting/overig 2.556 -346

Voorschotten / Kasbetalingen 5.550 31.731

Nog te ontvangen borg 88.200 71.700

Nog te ontvangen transitievergoedingen 645000 0

Nog te ontvangen detachering 0 10.395

Totaal overige vorderingen 741.306 113.480

Overige overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 415.256 387.056

Debiteuren transitoria 0 117.193

Totaal overlopende activa 415.256 504.249

Totaal overige vorderingen en overlopende activa 1.872.017 1.091.865

62.

 



VLOTTENDE ACTIVA (VERVOLG)
31-12-2018 31-12-2017

€ €

4. Effecten

Kortlopende effecten 303.605 153.566

Opgelopen rente 55.377 59.665

Totaal effecten 358.982 213.231

5. Liquide middelen

Rekening-couranten bestuur 976.480 636.514

Bankrekeningen scholen 110.431 104.187

Spaarrekeningen 5.531.803 6.318.470

Kas Bestuur 347 11

Kas scholen 16.033 13.178

Kruisposten -1.930 0

Totaal liquide middelen 6.633.165 7.072.359
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PASSIVA

31-12-2018 31-12-2017

€ €

6. Eigen Vermogen
Algemene Reserve 10.067.568 10.112.572

Bestemmingsreserve 1.465.212 1.626.521

Totaal eigen vermogen 11.532.780 11.739.092

Saldo 31-12-

2017

Bestemming 

resultaat

Overige 

mutaties

Saldo 31-12-

2018

€ € € €

Algemene Reserve 10.112.572 -45.004 0 10.067.568

Bestemmingsreserves publiek

Bestemmingsreserve collectieve risico's 138.999 -138.999 0 0

Bestemmingsreserve sociaal statuut 452.423 32.850 0 485.273

Bestemmingsreserve WSNS Echt e.o. 29.992 -5.113 0 24.879

Totaal bestemmingsreserves publiek 621.414 -111.262 0 510.152

Bestemmingsreserves privaat

Reserve niet-subsidiabel 1.005.107 -50.047 0 955.060

Totaal bestemmingsreserves privaat 1.005.107 -50.047 0 955.060

Totaal bestemmingsreserves 1.626.521 -161.309 0 1.465.212

Totaal eigen vermogen 11.739.092 -206.313 0 11.532.780

De algemene reserves bestaan uit algemene schoolreserves en de bestuurreserve.

De bestemmingsreserve collectieve risico's is gevormd teneinde de financiële risico's waarop

door de individuele scholen geen invloed uitgeoefend kan worden collectief af te dekken.

De bestemmingsreserve sociaal statuut is gevormd vanaf de fusie die heeft geleid tot Kindante 

om de aanloopkosten die horen bij een reorganisatie te financieren.

De bestemmingsreserve WSNS Echt e.o. is gevormd als gevolg van de liquidatie van het oude SWV

WSNS en zijn bestemd voor aanvullende zorg.

De bestemmingsreserve niet-subsidiabel is gevormd met als doel de kosten van 

toekomstige buitenschoolse activiteiten op te vangen.
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PASSIVA (VERVOLG)
31-12-2018 31-12-2017

€ €

7. Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening 3.542.800 3.427.789

Voorziening langdurig zieken 500.000 0

Voorziening jubilea 550.020 389.353

Totaal voorzieningen 4.592.819 3.817.142

Saldo 31-12-

2017 Dotatie 2018

Onttrekking 

2018

Saldo 31-12-

2018

€ € € €

Onderhoudsvoorziening 3.427.789 1.137.126 -1.022.115 3.542.800

Voorziening langdurig zieken 0 500.000 0 500.000

Voorziening jubilea 389.353 260.720 -100.054 550.020

Totaal voorzieningen 3.817.142 1.897.846 -1.122.169 4.592.819

Kortlopend  

deel < 1 jaar

Langlopend  

deel > 1 jaar Totaal

€ € €

Onderverdeling voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 864.184 2.678.616 3.542.800

Voorziening landurig zieken 400.000 100.000 500.000

Voorziening jubilea 75.000 475.020 550.020

Totaal voorzieningen 1.339.184 3.253.635 4.592.819
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PASSIVA (VERVOLG)
31-12-2018 31-12-2017

€ €

8. Langlopende schulden
Lening o/g 0 0

Totaal langlopende schulden 0 0

9. Kortlopende schulden

Crediteuren 560.001 701.250

Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.232.387 2.018.250

Pensioenen 601.498 571.098

Overige projecten 331.678 848.225

Spaarverlof 12.080 52.300

Netto salaris 31.947 71.664

Uitkering WIA/WGA -58 0

Reservering VU/EJU 1.705.600 1.613.438

Overige schulden 2.081.247 2.585.627
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PASSIVA (VERVOLG)
31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 0 42.814

Overlopende passiva 61.559 11.409

Totaal overlopende passiva 61.559 54.222

Totaal overige schulden en overlopende passiva 2.142.806 2.639.849
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Model G: Geoormerkte doelsubsidie OCW

G1. Subsidies zonder verrekeningsclausule

Subsidie voor studieverlof 2018

Toewijzing Datum Bedrag Ontvangen Prestatie 

kenmerk berekening toewijzing t/m afgerond

verslagjaar

€ €

DL/B/110284 6-mei-09 -3.332 -3.332 j

DL/B/110284 6-mei-09 15.721 15.721 j

DL/B/110284 6-mei-09 7.407 7.407 j

DL/B/110284 6-mei-09 12.093 12.093 j

DL/B/110284 6-mei-09 10.317 10.317 j

DL/B/110284 6-mei-09 3.023 3.023 j

DL/B/110284 6-mei-09 3.628 3.628 j

DL/B/110284 6-mei-09 12.093 12.093 j

DL/B/110284 6-mei-09 2.850 2.850 j

63.798 63.798

G2. Subsidies met verrekeningsclausule

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Niet van toepassing

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Niet van toepassing
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B6 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen
Huurovereenkomst

Dit betreft een huurovereenkomst met B2S2 Benelux BV voor het pand  Arendstraat 10

te Sittard. De ingangsdatum van het contract is 1 maart 2008 en het contract heeft een

looptijd van 10 jaar, met de mogelijkheid om één keer te verlengen met 5 jaar.

De huurverplichting bedraagt per jaar € 55.343,-.

Overeenkomst is in 2018 beëindigt.

Bankgarantie

Inzake bovengenoemde huurovereenkomst is een bankgarantie afgegeven ten bedrage

van € 12.730,50. Deze garantie is in 2018 ingetrokken.

Huurovereenkomst

Dit betreft een huurovereenkomst met Hatulek Beleggingen B.V.  voor het pand gelegen aan

de Dr. Nolenslaan 136-138 te Sittard. De ingangsdatum van het contract is 1 juli 2017 en 

het contract heeft een looptijd van 5 jaar, met de mogelijkheid om te verlengen met 5 jaar.

De huurverplichting bedraagt per jaar € 59.000,-.

Bankgarantie

Inzake bovengenoemde huurovereenkomst is een bankgarantie afgegeven ten bedrage

van € 16.175

Schoonmaakcontracten

De overeenkomst ten aanzien van schoonmaakdienstverlening is aangegaan met 

GOM Schoonhouden BV. Het contract is ingegaan per 1 maart 2012 en heeft een looptijd van 

3 jaar, met een verlengingsmogelijkheid van drie keer één jaar. 

Het contract is verlengd tot 1 maart 2018.

Daarnaast is er een overeenkomst ten aanzien van glasbewassing aangegaan met ISS

Facility Services. Dit contract heeft dezelfde looptijd en dezelfde verlengingsmogelijkheden.

Het contract is verlengd tot 1 maart 2018.

Per 1 maart 2018 is er een overeenkomst ten aanzien van schoonmaakdienstverlening

en glasbewassing aangegaan met Asito B.V. Het contract heeft een looptijd van 3 jaar, 

met een verlengingsmogelijkheid van van drie keer één jaar.
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Contract afvalverwijdering

Dit betreft een overeenkomst tot afvalverwijdering met Van Happen Transport BV.

Het contract is ingegaan per 1 maart 2012 en heeft een looptijd van 3 jaar, met een verlengings-

mogelijkheid van drie keer één jaar. 

Het contract is verlengd tot 1 maart 2018.

In overleg met leverancier is overeengekomen vanwege de opgelopen vertraging inzake

de aanbesteding dat leverancier onder dezelfde voorwaarden nog 2 maanden extra diensten

levert.

Per 1 mei 2018 is een nieuwe overeenkomst afgesloten tot afvalverwijdering met

Van Happen Transport BV. De overeenkomst is ingegaan per 1 mei 2018 en heeft een 

looptijd van 1 jaar, met een verlengingsmogelijkheid van twee keer één jaar.

Overeenkomst bedrijfsartsen

Dit betreft een overeenkomst ten aanzien van advisering en ondersteuning conform

de verplichtingen voortvloeiende uit de Arbeidsomstandigheden en de Wet Verbetering

Poortwachter alsmede de daaruit voortvloeiende taken in het kader van Arbo-en 

Verzuimbeleid. De overeenkomst is aangegaan met Bedrijfsartsenmaatschappij ZON en is in

werking getreden op 1 augustus 2011 voor de duur van 2 jaar, met de mogelijkheid om dit 

contract voor tweemaal met 2 jaar te verlengen. Medio 2012 is besloten om van de eerste 2 

optiejaren gebruik te maken. In 2014 is besloten om ook van de 2e optie gebruik te maken. 

De overeenkomst eindigt zonder daartoe opzegging is vereist op 1 augustus 2017.

In 2017 is besloten om te verlengen tot en met 31 december 2018.

De verplichting bestaat uit een afname van 20 tot 24 uur per week, met uitzondering van 

de schoolvakanties. 

Leveringsovereenkomst elektra en gas

Dit betreft een leveringsovereenkomst via een inkoopcollectief voor elektriciteit en gas 

met WDM Energie B.V.. Het contract treedt in werking op 1 januari 2015 en heeft geen 

opzegtermijn. De afgegeven volmachttermijn aan WDM eindigt per 31 december 2018.

De indicatieve jaarlijkse energiekosten bedragen € 1.041.000 inclusief BTW.

Overeenkomst multifunctionele print- en kopieerapparatuur

Dit betreft een huurcontract voor print- en kopieerapparatuur met Canon Nederland N.V. 

(voorheen Océ Nederland B.V.) Het contract is ingegaan op 1 maart 2011. Eind 2012 heeft 

Kindante akkoord gegeven om de expiratiedatum van alle machines te uniformeren naar 

de einddatum 31 december 2017. Kindante heeft de mogelijkheid gebruikt om het contract 

met 5 jaar te verlengen. 
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Overeenkomst Unilogic ICT Services

Dit betreft een overeenkomst voor ICT beheer met Unilogic B.V.

Het contract is ingegaan per 1 april 2012 en heeft een looptijd tot 31 maart 2016.

Kindante heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om dit contract te 

verlengen tot 31 maart 2017. In 2017 is er Europees aanbesteed welke Unilogic ICT Services

deze gegund is. Looptijd vanaf 1 januari 2018 is 2 jaar, met een optionele 

verlengingsmogelijkheid van 2 keer 1 jaar.

Overeenkomst Onderwijs Leermiddelen Pakket

Dit betreft een overeenkomst voor de levering van Onderwijs Leermiddelen met de Rolf

Groep. Het contract is ingegaan op 1 maart 2014 en heeft een looptijd tot 1 maart 2018.

De indicatieve jaarlijkse omzet bedraagt € 840.000 inclusief BTW.

Per 1 maart 2018 is een overeenkomst afgesloten met Heutink Primair Onderwijs BV

voor een periode van twee jaar. Kindante heeft een éénzijdige, optionele verlengings-

mogelijkheid van twee keer 1 jaar.

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid

Er is geen voorziening gevormd voor de gespaarde uren duurzame inzetbaarheid in het kader van

de cao PO 2014/2015. 
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B7 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Westelijke Mijnstreek PO 3104

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Limburg PO 3102

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Westelijke Mijnstreek VO 3104

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Limburg VO 3102
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B8 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

€ €

(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW

(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW 42.592.189 39.038.076 40.807.409

Rijksbijdragen MI 7.427.639 7.443.326 7.388.053

Rijksbijdragen P&A-beleid 6.030.006 5.096.329 5.171.990

Rijksbijdragen prestatiebox 1.635.313 1.583.148 1.372.521

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 3.136.087 2.956.359 2.848.032

Totaal (rijks) bijdrage Ministerie van OCW 60.821.235 56.117.238 57.588.006

Overige overheidsbijdragen

Overige overheidsbijdragen 461.904 319.000 171.391

Totaal overige overheidsbijdragen 461.904 319.000 171.391

Overige baten

Overige vergoedingen personeel 401.889 353.854 603.040

Inkomsten uit detachering 641.478 402.252 600.602

Verhuur onroerende zaken 352.386 331.340 334.340

Bijdrage niet subsidiabel 404.520 381.316 480.518

Overige 24.596 0 102.848

Totaal overige baten 1.824.870 1.468.762 2.121.347

Personele lasten

Lonen en salarissen 51.371.096 47.418.116 48.133.099

Overige personele lasten 4.086.306 2.639.580 3.261.721

Subtotaal 55.457.402 50.057.696 51.394.819

Uitkeringen (-/-) -1.506.875 -340.000 -478.278

Totaal personele lasten 53.950.527 49.717.696 50.916.541
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€ € €

Uitsplitsing

Brutolonen en salarissen 38.886.747 35.904.214 36.786.179

Sociale lasten 7.146.325 6.575.459 6.226.381

Pensioenpremies 5.338.025 4.938.443 5.120.539

Lonen en salarissen 51.371.096 47.418.116 48.133.099

Dotaties personele voorzieningen 760.720 75.000 126.026

Personeel niet in loondienst 892.138 300.368 818.322

Overig 2.433.448 2.264.212 2.317.373

Overige personele lasten 4.086.306 2.639.580 3.261.721

Personeel formatie

2018 2017

Fte Fte

DIR 37,28 41,48

OP 592,11 602,02

OOP 114,04 98,28

Bovenschools 30,01 28,80

Totaal 773,44 770,58

De bruto FTE 's bij het bevoegd gezag hebben betrekking op het gemiddelde aantal werkzame 

 gedurende het boekjaar. De totale personeelsbezetting is bijvoorbeeld inclusief eigen medewerkers

die werkzaam zijn voor projecten en exclusief externe inhuur. Bovenstaand overzicht is inclusief 

vervangers.
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VERMELDING TOPFUNCTIONARISSEN EN GEWEZEN TOPFUNCTIONARISSEN

(vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking)

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

Stichting Kindante. Het voor Stichting Kindante toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 158.000 (Klasse E).

Gegevens 2018

Bedragen x € 1 Dhr. Drs. Mevr. Drs.

P.L. Lemmens T.A.M. Hoogstraten

Functiegegevens Voorzitter Lid College van

College van Bestuur Bestuur

Aanvang en einde 

functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband

(in fte) 1,0000 1,0000

Dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 127.907 109.570

Beloningen betaalbaar op termijn 29.306 17.418

Subtotaal 157.213 126.988

Individueel WNT-maximum 158.000 158.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag 0 0

Totaal bezoldiging 2018 157.213 126.988

Gegevens 2017

Aanvang en einde 

functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/10 - 31/12

Omvang dienstverband

(in fte) 1,0000 1,0000

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding 120.672 98.409

Beloningen betaalbaar op termijn 17.004 16.241

Totaal bezoldiging 2017 137.676 114.650

Individueel WNT-maximum 153.000 153.000

Onderwerp Complexiteitspunten Klasse

Gemiddelde totale baten in € 25 tot 75 miljoen 6

Gemiddeld aantal leerlingen 2.500 tot 10.000 3

Gewogen aantal onderwijssoorten 4 4

13 E (13-15 complexiteitspunten)

Klasse E

Functie Maximaal bezoldiging

Bestuurder 158.000

Voorzitter RvT 23.700

Lid RvT 15.800
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VERMELDING TOEZICHTHOUDENDE TOPFUNCTIONARISSEN

Gegevens 2018

Bedragen x € 1 Mevr. Dhr. Drs. Dhr. Drs. Dhr. Drs. Mevr. Dr. Mevr. Dr.

C.H.W. Langen P.M.M. Nacken L.A.G.M. Hermse A.M.J. Mans D.M.A.  Sluijsmans K. Sorensen

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht Raad van Toezicht

Aanvang en einde 

functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Beloning plus belastbare

onkostenvergoedingen 7.442 5.506 5.506 4.296 4.296

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0

Subtotaal 7.442 5.506 5.506 4.296 4.296

Individueel WNT-maximum 23.700 15.800 15.800 15.800 15.800

-/- onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 2018 7.442 5.506 5.506 4.296 4.296

Gegevens 2017

Aanvang en einde 

functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/08 - 31/12 01/01 - 31/07

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding 7.615 5.460 5.992 3.728 1.775 2.485

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0

Totaal bezoldiging 2017 7.615 5.460 5.992 3.728 1.775 2.485

Individueel WNT-maximum 22.950 15.300 15.300 15.300 6.375 8.925
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€ € €

Afschrijvingen

Gebouwen 90.790 61.884 62.713

Inventaris en apparatuur 749.987 776.835 844.696

OLP 266.857 339.128 337.806

Vervoermiddelen 0 1.750 0

Boekresultaten 40.639 172.759

Totaal afschrijvingen 1.148.273 1.179.597 1.417.974

Huisvestingslasten

Huur 140.392 137.375 163.774

Dotatie onderhoudsvoorziening 1.137.126 913.197 958.492

Energie en water 958.602 961.758 889.788

Schoonmaakkosten 1.244.801 1.282.142 1.301.043

Heffingen 112.683 100.163 125.731

Tuinonderhoud 73.856 94.393 98.085

Klein onderhoud en exploitatie 326.857 290.506 360.860

Totaal huisvestingslasten 3.994.317 3.779.533 3.897.774

Overige instellingslasten

Administratie en beheer* 598.067 554.668 510.159

Telefoon-en portokosten e.d. 35.161 67.287 41.938

Bestedingen niet subsidiabel 474.567 389.412 367.832

Culturele vorming 141.161 105.239 136.642

Tussenschoolse opvang -34.281 500 20.899

Medezeggenschapsraad 17.818 26.649 16.778

Verzekeringen 27.720 24.971 23.486

Schoolzwemmen 10.415 14.000 19.519

Overige instellingslasten 576.039 580.838 600.132

Totaal overige instellingslasten 1.846.667 1.763.564 1.737.384

* Hierin is opgenomen aan accountantshonoraria:

Voor het onderzoek van de jaarrekening 26.857

Voor andere controleopdrachten 4.338

Voor andere niet-controlediensten 3.393

34.588

77.

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017

 



€ € €

Leermiddelen (PO)

OLP 1.112.206 904.210 1.048.689

ICT 1.273.497 977.226 957.046

Totaal leermiddelen (PO) 2.385.703 1.881.436 2.005.735

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rente opbrengsten 88.806 150.000 101.683

Opbrengsten beleggingen 0

Incassorente 0

(On)gerealiseerd koersverschil 6.678 4.442

Totaal financiële baten 95.484 150.000 106.125

Financiële lasten

(On)gerealiseerd koersverschil -84.319 0 -92.063

Totaal financiële lasten -84.319 0 -92.063

Analyse resultaat

Voor een nadere toelichting op het resultaat wordt verwezen naar het onderdeel financiën

in het bestuursverslag.
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B9 (VOORSTEL) BESTEMMING VAN RESULTAAT BATEN EN LASTEN

De verdeling van het exploitatiesaldo over 2018 is vooruitlopend op de goedkeuring door 

het bestuur al in deze jaarrekening verwerkt.

Algemene reserve -45.004

Bestemmingsreserve collectieve risico's -138.999

Overige bestemmingsreserves 27.738

Reserve niet-subsidiabel -50.047

-206.313
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B10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Niet van toepassing.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

Stichting Kindante  

Dr. Nolenslaan 138 

6136 GV SITTARD 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Kindante te SITTARD gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kindante op       

31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2018 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 Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2018; 

(2) de staat van baten en lasten over 2018; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

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

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kindante zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid 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). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

 



 

 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de 

anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 (j) 

Uitvoeringsregeling WNT 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 

ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 

artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2018 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 

 

 

 



 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor 

de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 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 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

 

 



 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-  

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en  

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking  

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; 

• het verkrijgen 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; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-

veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 

controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 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 continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

 

 

 



 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing. 

 

Eindhoven, 20 juni 2019 

Wijs Accountants 

 

 

Was getekend: M.M.P.G van Os MSc RA 

 

 

Kenmerk: 2019.0159.conv 

 



D1 GEGEVENS RECHTSPERSOON

Naam en adres van de instelling Stichting Kindante, leren leren, leren leven

dr. Nolenslaan 138, 6136 GV SITTARD

Telefoonnummer 046 - 4363 366

E-mailadres BURO@kindante.nl

Internetsite www.kindante.nl

Bestuursnummer 83280

Naam contactpersoon voor het jaarverslag F. Cuijpers, controller

E-mailadres contactpersoon f.cuijpers@kindante.nl

01DM SBO Het Mozaïek Valkstraat 2 6135GC Sittard
01GE SBO De Horst Kerkveldweg-Oost 7 6101NM Echt
02RS SBO De Blinker Eloystraat 1a 6166XM Geleen
03BR OBS De Kring Hubertusstraat 70 6191PD Genhout
03GW Basisschool de hoefer Kleine Steeg 11 6131KJ Sittard
03TY Basisschool Spaubeek Schoolstraat 3 6176BZ Spaubeek
03WD Basisschool de Kingbeek St. Catharinaplantsoen 6 6127BC Grevenbicht
04EP SO/VSO Xaverius Valkstraat 2a 6135GC Sittard
04TE Basisschool Catharina Labouré Minkenbergstraat 5 6191BJ Beek
04XL Kindcentrum Aelse Bandkeramiekstraat 8 6181CL Elsoo
05FU Basisschool De Bron Beijensweide 19 6191EK Neerbeek
05JP Basisschool De Avonturijn Kerkstraat 19 6129BN Berg a/d Maas
06BA OBS De Duizendpoot Veermanstraat 9 6163 BR Geleen
06CQ OBS De Driepas Mispelstraat 1 6101MJ Echt
06FK IKC de Triviant De Halstraat 42 6171HK Stein
06MC Basisschool Munstergeleen Burg. Smeetsstraat 3 6151GM Munstergeleen
06VS Basisschool Jan Peters Eyckholtstraat 7 6116BR Roosteren
06YH Basisschool De Tovertuin Burg. Corbeystraat 58 6137XT Sittard
07BV Basisschool De Bolleberg Annendaalderweg 14 6105AT Maria Hoop
07CU Basisschool St. Jozef Ut Schniefke 1 6439BG Doenrade
07NA Basisschool St. Martinus Op de Windhaspel 4 6191LC Beek
07VS Basisschool Leyenbroek Leyenbroekerweg 105 6132CD Sittard
08QN Basisschool De Sprong In de Pollack 3 6438GG Oirsbeek
08QS Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 2 6118EA Nieuwstadt
08QW Basisschool Petrus Canisius Kerkweg 107 6155KL Puth
09FY OBS De Maaskei Middenveld 1 6129PR Urmond
09OF Basisschool Angela Harlindestraat 10 6101DS Echt
10HU Basisschool Kerensheide Langhaagweg 85 6171BS Stein
12QN SO/VSO De Parkschool Onderste Sittarderweg 4 6141AZ Limbricht
14IH Basisschool De Baandert Henri Weltersstraat 68 6136KE Sittard
15FU Basisschool Overhoven Geldersestraat 28 6136AT Sittard
15XN Basisschool Lahrhof Romeinenstraat 30 6132GN Sittard
17LH Basisschool In 't Park R. van Gelderstraat 63 6114EA Susteren
18ES OBS De Sjtadssjool Vastradastraat 2 6137AM Sittard
22JO OBS Aan de Meule Kromstraat 31 6133AA Sittard
23CJ OBS De Springdonk Schoutlaan 2 6114MC Susteren
24DB OBS De Wissel Jan van Salmstraat 5A 6121NE Born
30TE IKC Loedoes Hulsestraat 1 6135JK Sittard
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