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VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Mozarthof. We hebben er alles aan gedaan om de
leesbaarheid te optimaliseren door onnodige tekst en/of herhalingen achterwege te laten en kort en
bondig te formuleren. Dit jaarverslag dient ook voor mensen die minder thuis zijn in dit soort
verslaglegging goed leesbaar te zijn.

In het jaarverslag beschrijven we hoe het jaar verlopen is en op welke terreinen we aan de slag zijn
gegaan en waarom. Het jaarverslag bestaat uit twee delen: het bestuursverslag en de jaarrekening.
De jaarrekening is het financiële deel van het jaarverslag.

WAAROM EEN JAARVERSLAG?
In een jaarverslag legt een organisatie verantwoording af over de activiteiten die het afgelopen jaar
zijn uitgevoerd en geeft de organisatie een doorzicht van haar plannen voor het daaropvolgende jaar.
Dat geldt ook voor Stichting Mozarthof.

WAAR WORDT HET VOORGELEGD EN BESPROKEN?
Het jaarverslag is opgesteld door het College van Bestuur van Stichting Mozarthof.
Via het administratiekantoor (AK) Groenendijk heeft een accountant de jaarrekening gewaarmerkt en
voorzien van een controleverklaring. Op basis van het verslag worden ook aanbevelingen over de
inrichting van onze organisatie gedaan en wijst hij op de risico’s.
De uiteindelijke vaststelling van het jaarverslag geschiedt door de Raad van Toezicht.

Intern leggen we verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad Mozarthof (MR). Wij vragen de
MR om een advies uit te brengen over bestuursverslag en jaarrekening. We stellen het jaarverslag
vanzelfsprekend beschikbaar binnen de school (het team).

Indien daar belangstelling voor is, is het jaarverslag ook beschikbaar voor de ouder(s)/verzorger(s)
van onze leerlingen.

JAARVERSLAGEN OVERIGE GREMIA
De jaarverslagen van de Raad van Toezicht, MR, OR en Stichting vrienden van Mozarthof, zijn
separaat als bijlagen toegevoegd onder ‘B Bijlagen’.

Ed Knies
Voorzitter College van Bestuur
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A BESTUURSVERSLAG

1 BESTUURLIJKE AMBITIES
De oude en vanzelfsprekende werkwijze binnen het onderwijs bestaat niet meer. Onder meer door
de invoering van het passend onderwijs is het geheel complexer en minder voorspelbaar geworden.
Het dynamische karakter van de context waarin wij ons begeven vraagt om een bijpassende
werkwijze. Een werkwijze waarbij de onderwijskundige en organisatorische basis altijd op orde is en
waarin makkelijke geschakeld kan worden bij veranderende omstandigheden.

Met veel genoegen kunnen we melden dat onze onderwijskundige en organisatorische basis op orde
zijn. We zijn een solide en gezonde organisatie, hetgeen maakt dat we kunnen door ontwikkelen. En
dit willen we ook. We willen er alles aan doen om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op een
plek binnen de maatschappij.

Voor de start van het nieuwe schooljaar 2018-2019 zal het schoolplan 2018-2021 klaar zijn. Het
schoolplan 2018-2021, lees ook strategische beleidsplan, zal de leidraad zijn voor het jaarplan dat
jaarlijks geschreven wordt. Deze planning is later dan vorig jaar in het bestuursverslag aangegeven.
Het is ons niet gelukt om de besturingsfilosofie, missie, visie en kernwaarden in 2017 af te ronden.
De laatste maanden van het schooljaar 2017-2018 hebben we daar nog voor nodig.

Het belangrijkste onderdeel van onze ambitie is de focus op het primaire proces. We moeten ons er
op ieder moment van bewust zijn dat dit de legitimatie is voor het bestaansrecht van de organisatie.
Vanuit het primaire proces bouwen we de onderwijskundige en organisatorische organisatie verder
op. De ambities van de school zijn de volgende:

Doorgroeien naar ‘de’ ZML-school in de regio
Goede interactie met ouders en externen
Volwaardige SO-school, inclusief kleuterklas
Volwaardige VSO-school: opleiden naar een werkomgeving
Intensieve en goede samenwerking met de partners: andere schoolbesturen,
Samenwerkingsverbanden Unita en Qinas, Buitenschoolse opvang (’t Zandkasteel), Sherpa
(Zorg-onderwijsgroep binnen de school), gemeenten en alle anderen.
Mooie school (inclusief schoolplein)
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2 MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

MISSIE
Mozarthof biedt onderwijs dat erop gericht is de leerlingen toe te leiden naar een zo zelfstandig
mogelijk functioneren in de maatschappij.
Ons onderwijs is uitdagend en vernieuwend. Wij zijn opbrengstgericht en proactief, creatief en
geïnspireerd, enthousiast en positief.

VISIE

DE LEERLING
In de visie van Mozarthof is het voor een leerling essentieel om zich maximaal te kunnen ontwikkelen
tot een volwassen persoon met optimale mogelijkheden voor de toekomst.

HET ONDERWIJS
In de visie van Mozarthof is de juiste pedagogische en didactische ondersteuning voorwaardelijk om
te kunnen komen tot leren.

TEAM
Binnen Mozarthof wordt multidisciplinair samengewerkt vanuit een teambrede deskundigheid
(kennis, vaardigheden en attitude), die is toegespitst op de doelgroep van de school.

OUDERS
Mozarthof ziet de ouders als pedagogisch partner. Ons uitgangspunt is dat de leerling en zijn
omgeving werken vanuit een gezamenlijk beeld van de mogelijkheden en hulpvragen van het kind.

ORGANISATIE
Mozarthof is een lerende organisatie. Mozarthof bewaakt en borgt de kwaliteit en de deskundigheid
van personeel.

KERNWAARDEN

CREATIVITEIT EN INSPIRATIE, ENTHOUSIASME EN EEN POSITIEVE HOUDING
• We gaan uit van kansen en mogelijkheden.
• We zijn een lerende organisatie die voortdurend op zoek is naar verbetering en borging van de

onderwijskwaliteit.
• Medewerkers kenmerken zich door vakbekwaamheid, inzet, creativiteit en enthousiasme.

RESPECT
• Leerlingen en personeel laten elkaar in hun waarde.
• Medewerkers zijn doordrongen van hun voorbeeldrol.
• We spreken elkaar respectvol aan.
• Medewerkers en ouders respecteren elkaars mening en verantwoordelijkheden.

VEILIGHEID
• Vanuit onze schoolcultuur en in concrete regels en structuren bieden we fysieke en sociale

veiligheid.
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OPBRENGSTGERICHT EN PROACTIEF
• We gaan voor de maximale ontplooiing van leerlingen.
• We rusten leerlingen toe om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in werken, wonen en vrije

tijd.
• We laten de leerlingen zo maximaal mogelijk leren door betekenisvolle leersituaties te kiezen in

en buiten de school.

SAMENWERKINGSGERICHT
• Binnen de school wordt samengewerkt door diverse disciplines.
• Ouders worden volledig betrokken bij het invullen van het onderwijsproces.
• Om een optimaal aanbod voor de leerlingen te realiseren werkt de school samen met externe

partijen.
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3 ORGANISATIE

3.1 Governance
De governancecode ‘Goed Onderwijsbestuur’ is met ingang van 1 augustus 2015 in werking
getreden. Deze governancecode vormt de basis voor het realiseren van een cultuur en praktijk van
goed bestuur in het onderwijs.
Hieronder verstaan we ter zake kundig en moreel correct gedrag van allen die bij de Governance in
het onderwijs betrokken zijn. We treden op als normrepresentant en hebben vanuit iedere functie
een voorbeeldfunctie. Goed bestuur is gericht op het optimaliseren van de onderwijskwaliteit en het
primaire proces.

3.2 Bestuurlijke organisatie
Alhoewel ruimer omschreven in de stichtingsstatuten is Stichting Mozarthof een éénpitter. Dat
betekent dat onder het bevoegd gezag van de Mozarthof slechts één onderwijsorganisatie
ressorteert. De Stichting is de formele rechtspersoon van Mozarthof, school voor ZML, een school
voor SO- en VSO-onderwijs aan ZML gevestigd op 2 locaties aan de Mozartlaan 29-31 in Hilversum.
Mozarthof valt binnen het wettelijk kader van de Wet op de expertisecentra en als zodanig ook
onder de wet op het primair onderwijs.

In verband met de invoering van Passend Onderwijs en het dalende aantal leerlingen, is het de vraag
of de Mozarthof als éénpitter op langere termijn opgewassen is tegen de risico’s die dit met zich
meebrengt. In bestuurlijk en financieel opzicht zal over deze vraag goed nagedacht moeten worden.
Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen om over te gaan op een andere organisatievorm en/of een
intensieve samenwerking met andere organisaties. De onderwijskundige-, financiële en
organisatorische situatie van Mozarthof is dusdanig stabiel dat daaromtrent nu geen keuze gemaakt
hoeft te worden. Indien dit wel van toepassing wordt zal de Raad van Toezicht in overleg met het
college van bestuur besluiten tot welke verdiepende acties wij over gaan.

Mozarthof werkt met het zogenoemde ‘Raad van Toezicht model’ als bestuursvorm. Door de
scheiding van intern bestuur en management enerzijds en extern toezicht anderzijds, voldoet
Mozarthof aan de ‘Code Goed Onderwijs, goed bestuur’.
Op deze wijze wordt bestuurlijke transparantie bevorderd en een ingewikkelde mandatenregeling
vermeden. Er kan slagvaardig opgetreden worden, zodat de school effectief en efficiënt kan worden
geleid.

In 2013 is er in de organisatie een scheiding aangebracht tussen directie en bestuur. In 2014 zijn de
plannen geoperationaliseerd. Het bestuur is in handen van de heer Ed Knies, mevrouw Trix Stöve is
aangesteld als directeur Onderwijs en Kwaliteit. De portefeuille financiën en beheer liggen bij de
bestuurder. Dit is gedaan om de sturing op de kwaliteit van het onderwijskundig proces te
intensiveren. Het werken vanuit deze structuur wordt door alle betrokkenen als zeer positief
ervaren. De organisatiestructuur is in onderstaand organogram weergegeven.
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ORGANOGRAM

COLLEGE VAN BESTUUR
Met ingang van 1 november 2014 is de heer Ed Knies benoemd als bestuurder van Stichting
Mozarthof, hetgeen gelijk staat aan de officiële benaming College van Bestuur.

Het College van Bestuur draagt de integrale eindverantwoordelijkheid, zowel bestuurlijk als vanuit
managementoogpunt voor de gehele organisatie. De bestuurder is aanspreekpunt voor de RvT en is
volledig beleidsbepalend binnen de kaders van het meerjarig strategisch beleid. Ook initieert het
bestuur de beleidsontwikkeling en stuurt het voltallig MT aan, voert overleg met de MR en legt
periodiek verantwoording af aan de RvT.

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht vergaderen in de regel gezamenlijk. Afhankelijk van
de onderwerpen heeft de Raad van Toezicht het recht vergadering te houden zonder de
aanwezigheid van de Raad van Bestuur.
Het aantal vergaderingen in 2017 bedroeg 4.

MANAGEMENTTEAM (MT)
De dagelijkse leiding van de school ligt in de handen van het MT. Het MT bestaat naast de directeur
uit de twee afdelingsleiders van de afdelingen Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO).

In het eerste deel van 2017 is de functie van afdelingsleider VSO ingevuld door een interim-
afdelingsleider. Dit omdat de functie niet kon worden ingevuld met een vaste afdelingsleider. Vlak
voor de zomervakantie in 2017 is het gelukt om een vaste afdelingsleider te vinden. Deze is per 1 juni
2017 in dienst getreden.
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4 BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING
Stichting Mozarthof is statutair gevestigd in de gemeente Hilversum. Dat betekent dat de school voor
wat betreft het lokale onderwijsbeleid, waaronder de onderwijshuisvesting, een actieve
samenwerkingsrelatie met de gemeente Hilversum kent. Met de Hilversumse schoolbesturen voor
zowel PO als VO overlegt het bestuur van de school ter afstemming van vele zaken.
Stichting Mozarthof is actief in een groot aantal gemeenten. Het voedingsgebied strekt zich uit over
een groot deel van Midden Nederland. In dit verband vervult de school derhalve een belangrijke
functie in de regio.

In het kaartje hieronder is in donkergroen aangegeven welke gemeenten in ons voedingsgebied
zitten. Dit zijn de gemeenten PO-27-09: gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen,
Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren. Deze regio is voor het PO gelijk aan die van het VO.

Vanaf 2017 zijn we aan het onderzoeken of ons voedingsgebied uitgebreid kan worden. Hierbij
denken we aan Baarn, Soest, Bilthoven, Maartensdijk en wellicht meer. De belangrijkste redenen
hiervoor zijn de gevolgen van de invoering van het Passend Onderwijs en het dalende aantal
leerlingen.

4.1 Gemeenten
De leerlingen van Mozarthof komen uit een groot voedingsgebied. Met de gemeenten van herkomst
hebben we vooral te maken in relatie tot het leerlingenvervoer. Met nagenoeg alle gemeenten
bestaat een goede verstandhouding. Daarin kan in gezamenlijkheid een redelijke waarborg voor
kwalitatief goed vervoer worden afgegeven.

Met de gemeente Hilversum is de relatie het meest intensief. Vooral ook omdat we in 2017 bezig zijn
geweest het gebouw aan Mozartlaan 31 en de verkeerssituatie op de Mozartlaan.
Voor de zomervakantie is de verkeerssituatie op de Mozartlaan op ons verzoek gewijzigd in n
éénrichtingsverkeer. Ook is de weg smaller gemaakt en zijn er snelheid beperkende maatregelen
genomen. Voor de busjes is voldoende ruimte voor de school vrij gemaakt. De verkeersveiligheid bij
aankomst en vertrek is hiermee geoptimaliseerd. In de zomervakantie 2017 is de renovatie van het
gebouw Mozartlaan 31 gerealiseerd.
Twee ambitieuze projecten die in 2017 allebei zijn gerealiseerd. We kijken terug op een zeer goede
en voortvarende samenwerking met de gemeente Hilversum.

Nog een reden in ons contact met de verschillende gemeenten is dat een deel van de zorggelden
worden betaald via de gemeente. Dit vraagt van ons om een goede relatie met de gemeente op te
bouwen. Niet vanwege een bepalende relationele context, maar omdat het een ingewikkelde
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materie blijkt om het geld overal vandaan te halen. Gelukkig kunnen we melden dat de verschillende
gemeenten graag meewerken.

4.2 Samenwerkingsverbanden
Op dit moment participeren wij in twee samenwerkingsverbanden (SWV): Unita voor het PO en
Qinas voor het VSO. Vanuit deze twee SWV’s is een groot deel van onze leerlingen afkomstig. Een
klein deel van de leerlingen van zowel het SO als VSO is afkomstig uit 5 omringende SWV’s.

Ook in 2017 is er veel tijd en aandacht besteed om onze positie binnen de beide SWV’s te
optimaliseren. Daarnaast is een collega van Mozarthof actief binnen de OPR. Ze weten wie wij zijn.

4.3 Onderwijsinspectie
In 2015 heeft de inspectie Mozarthof voor de laatste keer bezocht. De basiskwaliteit is voldoende
gebleken, hetgeen onze school het predicaat ‘basis arrangement’ heeft opgeleverd.

In 2017 is er contact geweest tussen de Onderwijsinspectie en Mozarthof. Het betref hier een thema
onderzoek VSO dat zich richtte zich op de leerroutes met de uitstroom dagbesteding.
De inspectie gaf ons terug dat zij vertrouwen hebben in wat wij op het VSO van de Mozarthof aan
ontwikkelingen hebben ingezet en dat zij zien dat wij met de goede dingen bezig zijn en dat we de
goede dingen (bijna) goed doen.

In het schooljaar 2018-2019 zal de onderwijsinspectie weer een bezoek aan ons brengen.

4.4 Accountant
De accountant controleert de jaarrekening.
In 2017 is Accountantskantoor Van Ree onze accountant en samen met administratiekantoor
Groenendijk verzorgen zij de financiële controle van Mozarthof. Vanuit de samenwerking met beide
partijen zijn geen bijzonderheden te melden, de samenwerking verloopt zeer prettig.

4.5 Buitenschoolse opvang/naschoolse opvang (BSO/NSO)
Vanaf het najaar van 2009 faciliteert Mozarthof externe organisaties op het gebied van
buitenschoolse opvang om binnen de muren van Mozarthof ten behoeve van leerlingen van
Mozarthof (maar ook voor deelnemers die niet hier op school zitten) vormen van buiten- of
naschoolse opvang mogelijk te maken. Ook kunnen dit organisaties zijn die vanuit hun
maatschappelijk belang voor de doelgroep een wezenlijke aanvulling zijn op de mogelijkheden.

ZORG IN BEWEGING
De eerste organisatie waarmee dat gebeurde was Stichting Sport en Bewegen. Er is een pilot mee
opgestart. De pilot is aansluitend omgezet naar een definitieve voorziening.
Na een aantal jaren van een lage betrokkenheid lijkt dit tij in 2016 te keren. Steeds meer leerlingen
van Mozarthof nemen deel aan het programma.

HET ZANDKASTEEL-PGB
Mozarthof faciliteert sinds november 2010 ook BSO het Zandkasteel-pgb om naschoolse activiteiten
in het gebouw van Mozarthof uit te voeren. Vanaf de zomer van 2011 bestaat er een zesdaagse
mogelijkheid tot het opvangen van leerlingen. Ook tijdens de studiedagen van het team heeft BSO
het Zandkasteel-pgb een aanbod. Het betreft geen reguliere kinderopvang organisatie.
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Het onderscheid zit daarin dat de opvang uit PGB-vergoedingen van ouders wordt bekostigd. Het
Zandkasteel-pgb stelt daartoe gerichte zorgovereenkomsten op.

’t Zandkasteel is gehuisvest in de school op Mozartlaan 29. In de school beschikken zij over twee
vaste en een flexibele ruimte en kunnen zij gebruik maken van alle faciliteiten die er zijn. Daar waar
nodig vindt er overleg plaats om de inhoudelijkheid goed op elkaar af te stemmen.
De samenwerking tussen de directie van ’t Zandkasteel en directeur en bestuurder van de Mozarthof
verloopt goed.

AVONDSCHOOL ST. JOSEFZORG
Ten behoeve van volwassenen met een verstandelijke beperking is samenwerking aangegaan met
avondschool St. Josefzorg. Vanaf november 2010 organiseert de avondschool wekelijks op
donderdagavonden activiteiten binnen de muren van Mozarthof. Met ingang van het schooljaar
2017-2018 is de avondschool helaas genoodzaakt te stoppen in verband met te weinig aanmeldingen
waardoor het niet meer rendabel is dit voort te zetten.
Er bestaat geen wettelijke verplichting voor scholen van (V)SO tot het organiseren van BSO/NSO. De
samenwerking met externe BSO-/NSO-organisaties past in de beleidslijn van Mozarthof tot verdere
profilering.
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5 ONDERWIJSVERSLAG
De onderwijskundige ontwikkelingen spelen zich af in een schooljaar. Om deze reden is ervoor
gekozen om de onderwijskundige gegevens over de periode september 2016 – augustus 2017 te
beschrijven.

5.1 Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg
Zowel voor de afdeling SO als de afdeling VSO hebben we in 2015 het basisarrangement door de
inspectie van het onderwijs toegekend gekregen.
Natuurlijk wordt alles in het werk gesteld om de kwaliteit van het onderwijs op de Mozarthof verder
te optimaliseren.  Zie verder paragraaf 5.4 ontwikkelpunt 5.
In 2016 zijn tevredenheidsonderzoeken gedaan onder medewerkers (MTO) en ouders (OTO).
De uitkomsten hiervan zijn uitgewerkt in een operationeel plan van aanpak voor de schooljaren
2016-2017/ 2017-2018.

5.2 Onderwijsprestaties
Op onze school voor zeer moeilijk lerenden zaten op 1 oktober 2017 183 leerlingen, waarvan 59 in
het SO, de afdeling voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. In het VSO, de afdeling voor leerlingen van 12
tot 20 jaar, zaten 124 leerlingen.
Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 zijn van de afdeling SO 10 leerlingen uitgestroomd naar
het VSO, waarvan 1 naar een VSO-school in Almere. Deze leerlingen zijn conform hun
ontwikkelingsperspectief uitgestroomd:

1 leerling naar VSO-leerroute 1
4 leerlingen naar VSO-leerroute 2
4 leerlingen naar VSO-leerroute 3
1 leerling naar VSO-leerroute 4

4 leerlingen zijn tussentijds uitgestroomd:
2 leerlingen naar een zorg-onderwijs setting. Deze leerlingen worden goed gevolgd met het oog
op mogelijke terugkeer
2 leerlingen naar dagbesteding/KDC

Van het VSO zijn 17 leerlingen aan het einde van hun schoolloopbaan op Mozarthof, uitgestroomd.
Al deze leerlingen zijn uitgestroomd conform het voor hen opgestelde ontwikkelingsperspectief:

12 leerlingen naar (licht) arbeidsmatige dagbesteding
1 leerling naar vervolgonderwijs
1 leerling naar vrije bedrijf
3 leerlingen naar ervaringsgerichte dagbesteding

Verder zijn:
3 leerlingen geplaatst op een andere ZML-school in verband met verhuizing
1 leerling is overleden

De bestendigingsgegevens over de afgelopen twee jaren laten zien dat we de leerlingen op het juiste
niveau laten uitstromen en daar langdurig verblijven.
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5.3 Leerlingenzorg
Op Mozarthof is een structuur voor leerlingzorg ingericht en beschreven in een beleidsplan. De
leerlingzorg is steeds in ontwikkeling om ervoor te zorgen dat we deze optimaliseren.
Middels een ‘melding hulpvraag’ kunnen signalen worden geduid, welke vervolgens worden
opgepakt door de afdelingsleider en indien nodig doorgezet naar de Commissie van Begeleiding.
De Commissie van Begeleiding is het centrale orgaan waar leerlingen besproken worden en
interventies worden uitgezet en gemonitord op effectiviteit.

5.4 Evaluatie van het onderwijskundig jaarplan 2016-2017
1. HET VERGROTEN VAN DE LEEROPBRENGSTEN OP HET LEERGEBIED REKENEN
Doelstellingen

De kennis en vaardigheden m.b.t het rekenonderwijs worden vergroot en zijn geborgd in de
praktijk
Het beleid ‘Aanpak rekenonderwijs op Mozarthof’, voor het (deel)leergebied Rekenen GB*, is
beschreven in een beleidsdocument
Het beleid is geïmplementeerd en geborgd

Evaluatie op hoofdlijnen
Het beleidsdocument Rekenen is geschreven, maar dit verdient nog nadere uitwerking. In het
beleidsdocument is een theoretische koppeling gemaakt naar de leerprincipes en vakspecifieke
didactische modellen en uitgangspunten. En er is een beschrijving van de opbouw van het
rekenonderwijs op basis van de ontwikkelingsleeftijd.

Voor de deelleergebieden 'getallen en bewerkingen', meten, tijd en geld zijn uitgewerkt: De
leertijd, methoden, afspraken gebruik methode Rekenboog, overige materialen en middelen,
differentiatie, dispensatie en toetsing.
De leertijd voor rekenen is uitgesplitst naar deelleergebied en er is differentiatie aangebracht naar
leerroute en leeftijdsfase.

Het traject Rekenen wordt als ontwikkeltraject voortgezet in 2017-2018. Aan de hand van een
stekte/zwakte analyse zijn doelen gesteld en de lijnen uitgezet voor de ontwikkeling van het
rekenonderwijs in de komende schooljaren.

2. HET VERGROTEN VAN DE LEEROPBRENGSTEN OP DE LEERGEBIEDEN TECHNISCH EN BEGRIJPEND LEZEN
Doelstellingen

De kennis en vaardigheden m.b.t het taal-leesonderwijs zijn geborgd in de praktijk
Het beleid ‘Aanpak taal-leesonderwijs op Mozarthof’, uitgesplitst naar de (deel)leergebieden
(aanvankelijk) technisch lezen, begrijpend luisteren/lezen*, is beschreven in een
beleidsdocument.
Het beleid is geïmplementeerd en geborgd.

Evaluatie op hoofdlijnen
Het traject Technisch en Begrijpend lezen is als ontwikkeltraject voortgezet in het schooljaar 2016-
2017. Hierbij lag de focus op het borgen van de (nieuwe) inzichten m.b.t. het taal-leesonderwijs in
beleid en uitvoering.

Het leergebied schriftelijke taal is in LOGOS uitgesplitst naar de deelleergebieden, zodat nu
gewerkt kan worden met een groepsplan per deelleergebied en de leertijd voor elk
deelleergebied kan worden uitgewerkt.
Het beleid ‘Taal-leesonderwijs op Mozarthof’ is uitgewerkt in het Beleidsplan Taal. Voor de 3
deelleergebieden zijn uitgewerkt: leertijd, methoden, afspraken gebruik methode Fototaal,
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overige materialen en middelen, dispensatie.
De leertijd voor schriftelijke taal is uitgesplitst per deelleergebied en er is differentiatie
aangebracht naar leerroute en leeftijdsfase.
In de nabespreking van de groepsbezoeken is waar nodig aandacht besteed aan de kwaliteit
van de lessen Technisch-  of Begrijpend lezen. Hierbij lag de focus op de kwaliteit van de les in
relatie tot het geleerde in het ontwikkeltraject technisch en begrijpend lezen en de
toepassing van het IGDI-model. De informatie uit de lesson study groepen is in het SO
herhaald op de 3e studiedag.
In de groepsbesprekingen in februari 2017 is, op basis van de leeropbrengsten, besproken
wat nog nodig is om de kwaliteit van leesonderwijs te verbeteren, zowel op groepsniveau
(leerkrachtvaardigheden) als op schoolniveau. Hierbij is aandacht besteed aan het sturen op
doelen en leren zichtbaar maken.
o In het SO is de aanpak van het technisch lezen aangepast. Er wordt nu ook gewerkt met

'Lezen moet je doen', zoemend lezen en groepsdoorbroken lesaanbod.
o In het VSO is 'Estafette' als methode geïntroduceerd
De leeropbrengsten en aanbevelingen vanuit de groepsbesprekingen zijn besproken in het
OGW-overleg – periode 2 (april 2017). Hieruit zijn vervolgopdrachten voor de LC-er
geformuleerd (Zie de opbrengstgerichte Jaarverslagen SO en VSO 2016-2017).
Er zit een duidelijke groei in de kwaliteit van de geboden lessen en de aandacht die
leerkrachten hieraan besteden. Dit heeft echter nog niet geresulteerd in het behalen van de
schooldoelstellingen.

Het traject Schriftelijke taal wordt als borgingstraject voortgezet in 2017-2018.
Het traject is geborgd in het beleidsplan Taal maar dit verdient nog nadere uitwerking. Borging
door middel van groepsbezoeken en nabespreking door LC-er

3. ONTWIKKELING VSO
Doelstellingen

Mozarthof biedt praktijkgericht onderwijs gericht op de uitstroombestemming horeca en
zoekt hierbij zoveel mogelijk aansluiting bij de gecertificeerde branchegerichte cursussen.
Het curriculum voor het leergebied Voorbereiding op dagbesteding/arbeid is volledig
uitgewerkt.
Psycho-educatie, als instrument om de leerlingen te helpen bij het maken van keuzes voor de
toekomst, is uitgewerkt in de werkgroep Sociale en emotionele ontwikkeling en
geïmplementeerd (ontwikkeling van een realistisch en positief zelfbeeld). (Werkgroep Sociale
en emotionele ontwikkeling)
Uitwerking lesaanbod basisvaardigheden voor de verschillende praktijkrichtingen.
Bijvoorbeeld basisvaardigheden voor koken of tuin et cetra. Dit vindt plaats in de onderbouw,
in de klas.
Mozarthof beschikt over uitgewerkte praktijkleerroutes (inclusief WEP en Stage)
Vormgeving en inbedding WEP in relatie tot praktijkleerroutes
Mozarthof beschikt over een arbeidsvaardigheden trainingscentrum.

Evaluatie op hoofdlijnen
De ontwikkeling van het VSO is een organisch proces waaraan sturing wordt gegeven door een
stuurgroep VSO.

In het schooljaar 2016-2017 lag de nadruk op de nadere uitwerking van het curriculum
'Voorbereiding op dagbesteding en arbeid' en het werken met taakkaarten in WEP en Stage.
Op deze taakkaarten staan doelen, gericht op de werkvaardigheden vanuit het
bovengenoemde curriculum.
Samenhangend daarmee is gewerkt aan de uitwerking van het lesaanbod met betrekking tot
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de basisvaardigheden voor de verschillende praktijkrichtingen waar in de onderbouw mee
wordt gestart.
Training arbeidsvaardigheden wordt nu systematisch aangeboden. Hiervoor zijn materialen
aangeschaft van ‘Ruward Praktijkmaterialen’ gericht op; sorteren, assemblage, monteren,
plaatsen en beslissen.
Er is een eerste aanzet gemaakt voor de uitwerking van de verdiepingsjaren die geboden
kunnen worden vanaf 18 jaar. Dit betreft 2 schooljaren waarin gewerkt kan worden aan
specifieke doelen die passen bij de gekozen uitstroomrichting

Het traject ontwikkeling VSO wordt als ontwikkelthema voortgezet in het schooljaar 2017-2018.

4. BESCHRIJVING ONDERWIJSARRANGEMENT LEERROUTE 1
Doelstelling

Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 is het onderwijsarrangement voor leerroute 1
volledig uitgewerkt. Dit bestaat uit een beschrijving van de elementen van een
onderwijsarrangement (aanbod en aanpak) per leeftijdsfase

Evaluatie op hoofdlijnen
De werkgroep heeft de werkzaamheden niet hervat in het schooljaar 2016-2017.
Wel zijn de volgende activiteiten uitgevoerd waarmee een aanzet is gemaakt voor het behalen van
de bovenstaande doelstelling:

Het curriculum voor rekenen en schriftelijke en mondelinge taal is in concept uitgewerkt en
zal nog worden voorgelegd aan de werkgroep.
Door de orthopedagoog is een beschrijving gemaakt van de doelgroep met betrekking tot de
sociale en emotionele ontwikkeling.
In de stuurgroep technisch en begrijpend lezen is het curriculum voor schriftelijke taal
besproken.
Ook is daar gesproken over een beslisboom om beredeneerd te kunnen stoppen met het taal-
leesonderwijs aan leerlingen in leerroute 1.

Het traject Onderwijsarrangement Leerroute 1 wordt opnieuw opgepakt in het schooljaar 2017-
2018.

5. UITWERKING PEDAGOGISCH – DIDACTISCH KLIMAAT
Doelstelling
Het pedagogisch en didactisch klimaat en eventueel daarmee samenhangende onderwerpen zijn
beschreven in (een) beleidsdocument(en). Dit behelst onderstaande thema’s:

Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag
Het zowel pedagogisch als didactisch afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van de
leerling.
De grondhouding van leerkrachten, assistenten en andere bij de leerling betrokken personen
Het lesaanbod voor de sociale en emotionele ontwikkeling
Burgerschap
Psycho-educatie, als instrument om de leerlingen te helpen bij het maken van keuzes voor de
toekomst (ontwikkeling van een realistisch en positief zelfbeeld), waaronder de afstemming
en communicatie met ouders/verzorgers
Fysieke en sociale veiligheid
Pestprotocol

Evaluatie op hoofdlijnen
Een eerste studiedag over het pedagogisch klimaat heeft plaatsgevonden in september 2016.
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Op deze studiedag is gewerkt aan het positief voorleven van gedrag, vanuit onze persoonlijke
en gezamenlijke kernwaarden, omgangsvormen en pedagogisch klimaat.
Dit heeft geresulteerd in het 'omdenken' van regels naar positieve gedragsafspraken.
In juni 2017 vonden de themaweken 'Op het Plein' plaats. Op de studiedag voorafgaand
hieraan zijn de 5 positieve gedragsafspraken gepresenteerd, waar we als voltallig team mee
aan de slag gaan.
Het pedagogisch-didactisch klimaat is in eerste aanzet uitgewerkt in het beleidsdocument
'Veilig op school'.
Er is in twee VSO-groepen gestart met een ‘luisterbus-pilot’. -Leerlingen kunnen via een
kaartje aangeven wat hun wensen, vragen en/of problemen zijn ten aanzien van hun
welbevinden op de Mozarthof en eventueel een gesprek aanvragen met een van de interne
contactpersonen. In 2017 is dit uitgebreid naar de meeste groepen in het VSO.
Er is deelgenomen aan de pilot leerlingtevredenheidsonderzoek (LTO), ondermeer gericht op
de beleving van de sociale veiligheid. Dit onderzoek zal vanaf 2017-2018 jaarlijks worden
uitgevoerd.

Het traject Uitwerking pedagogisch-didactisch klimaat wordt voortgezet in het schooljaar 2017-
2018.

6. ONTWIKKELING KWALITEITSZORGSYSTEEM
Doelstellingen
Er is gewerkt aan de lange termijn doelstelling welke gerealiseerd moet zijn in het schooljaar 2017-
2018, namelijk dat het kwaliteitszorgsysteem volledig is uitgewerkt. Dit behelst onderstaande
subdoelen:

De cyclus Zelfevaluatie, Tevredenheidsonderzoeken en veiligheidsbeleving is ingevoerd
Incidentregistratie
Het Jaarplan (cyclisch proces) maakt deel uit van het kwaliteitszorgsysteem Schoolmonitor
Interne audits worden gehouden
De cyclus documentenanalyse is ingevoerd
De documentstructuur is helder en toegankelijk (Intranet en/of Schoolmonitor)

Evaluatie op hoofdlijnen
De invoering van het opbrengstgerichte werken en denken is een organisch proces.
Het krijgt een steeds meer centrale plek in de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van
beleid. We doen dit al op vele terreinen en in de verschillende lagen van de organisatie. Op
klasniveau (plancyclus, klasbezoeken, groepsbesprekingen), op afdelingsniveau (leeropbrengsten,
jaarverslag OGW) en schoolniveau (schoolplan, jaarplan en MT-, CvB-, OGW-jaarplanner,
kwaliteitsinstrumenten voor de meting van tevredenheid onder personeel, ouders en leerlingen,
stakeholders).

Het kwaliteitshandboek is nog niet gereed.
De werkwijze om te komen tot een lees- en werkbaar jaarverslag gericht op de
leeropbrengsten is aangescherpt en in concept uitgewerkt
Als kwaliteitskader is gekozen voor de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). Deze sluit
aan bij het inspectiekader en is landelijk ontwikkeld. Veel scholen gebruiken dit, waardoor
het ook mogelijk is om een benchmark te doen en bij elkaar te auditen.
De directeur, een afdelingsleider en de beleidsmedewerker hebben deelgenomen aan de
training Auditing van LECSO. Er is ervaring opgedaan met auditing op collega-scholen en het
geaudit worden.
Het WEB-based systeem 'Schoolmonitor' waarmee we de planning, implementatie, uitvoering
en evaluatie van trajecten gericht op de schoolontwikkeling kunnen monitoren, is
aangeschaft. M.i.v. van het schooljaar 2017-2018 wordt het schooljaarplan gemaakt in
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Schoolmonitor.

Het traject ontwikkelen kwaliteitszorgsysteem wordt als ontwikkelthema voortgezet in het
jaarplan 2017-2018.

5.5 Ontwikkelingen met andere partijen
Met de samenwerkingsverbanden Unita (voor PO) en Qinas (voor VO) is ook op uitvoeringsniveau
regulier overleg. Zowel met betrekking tot afstemming op leerling-niveau als op het bespreken van
beleidsmatige zaken.

Met het oog op het verder ontwikkelen van de onderwijskwaliteit onderhoudt Mozarthof contact
met het Landelijk Expertise Centrum voor Speciaal Onderwijs (LECSO) en werkt samen met Speciaal
Centraal. Nadat, in verband met de invoering van het passend onderwijs, de REC’s werden
opgeheven, hebben de destijds aangesloten scholen bij REaCtys  besloten om inhoudelijk met elkaar
te blijven samenwerken. Doelstelling van de samenwerking is om de kwaliteit van de scholen in
gezamenlijkheid te ontwikkelen.

Met Sherpa, een zorginstelling in de regio ’t Gooi, is een overeenkomst gesloten om
zorgmedewerkers te betrekken. Hiervoor is een indicatie voor zorg nodig vanuit de WMO of WLZ, die
door ouders wordt aangevraagd. Met de centrale inzet van zorgmedewerkers van Sherpa zorgen we
voor vertrouwde gezichten binnen de school. De samenwerking wordt regelmatig geëvalueerd en
waar nodig bijgesteld. Met de inzet van deze zorgmedewerkers kunnen we voor veel leerlingen een
passend onderwijs-zorg arrangement bieden.
Voor de leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag en/of psychiatrische problematiek moet in de
toekomst een goed arrangement ontworpen worden.
Logopedie wordt, sinds het vertrek van de logopedistes die in vaste dienst waren bij Mozarthof, met
ingang van het schooljaar 2016-2017 gegeven door een particuliere praktijk, ‘Logopedie op Maat’.

5.6 Fysieke en sociale veiligheid
Op Mozarthof vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt.
De taken in het kader van het veiligheidsbeleid zijn belegd bij de Interne Contactpersonen (ICP). Zij
zijn ook het aanspreekpunt in het kader van pesten, kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook
heeft de Mozarthof een externe vertrouwenspersoon.
In het kwaliteitsbeleid is monitoring van de veiligheidsbeleving van het personeel opgenomen in het
medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Vanuit Speciaal Centraal is gewerkt aan het ontwikkelen van een leerlingtevredenheidsonderzoek om
zicht te krijgen op de beleving van de sociale veiligheid. Vanuit LECSO wordt hier medewerking aan
verleend, evenals door van Beekveld en Terpstra. Een eerste pilot en afname is uitgevoerd. Dit heeft
ertoe geleid dat er een goed leerlingtevredenheidsonderzoek beschikbaar is voor ZML-leerlingen.
Een eerste afname van het LTO staat gepland voor schooljaar 2017-2018.

SOCIALE VEILIGHEID
We willen voor de leerlingen een school zijn waarin zij zich veilig weten en zich met hun
mogelijkheden en beperkingen geaccepteerd voelen. De groepsleerkrachten zijn gedurende de
schooltijden verantwoordelijk voor de leerlingen van hun groep. Als een leerling door een ander
wordt begeleid, dan wordt deze verantwoordelijkheid tijdelijk overgedragen.
De school heeft een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon én als burger
van onze Nederlandse samenleving. We leren onze leerlingen verschillende vaardigheden aan met
betrekking tot burgerschap, die ze later in de praktijk kunnen brengen.
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Bij een veilig klimaat hoort ook sociale veiligheid. Er wordt gelet op signalen van plagen en pesten,
zowel binnen als buiten de school. Wij gaan hierover altijd in gesprek met de leerling en indien nodig
met de ouders. Als een leerling gepest wordt of zich in sociaal opzicht niet veilig voelt, kan hij of zij
natuurlijk altijd terecht bij de eigen leerkracht. Ook kan de leerling en/of de ouders, een gesprek
aangaan met de interne contactpersonen. Sociale veiligheid strekt zich ook uit tot de sociale media,
zoals Facebook, Twitter etc. Vanuit school zien we het als onze taak de leerlingen mediawijs te
maken.

FYSIEKE VEILIGHEID IN- EN ROND DE SCHOOL
Natuurlijk is ook de fysieke veiligheid op school belangrijk. Om de school staat een hek waardoor de
leerlingen niet zomaar de straat op kunnen lopen. De speeltoestellen op het schoolplein voldoen aan
de veiligheidseisen. In de beide gymzalen wordt regelmatig de veiligheid van de toestellen
gecontroleerd. Ook de apparatuur voor techniek en koken is beveiligd en wordt regelmatig
gecontroleerd. Veiligheidsvoorschriften en gebruiksvergunningen worden nageleefd. Mozarthof
heeft een protocol ‘verminderd gevoel van veiligheid’. Incidenten die zich op school voordoen,
worden geregistreerd. Zo kunnen we volgen of incidenten zich vaker voordoen en of zich daar een
patroon in aftekent. We zullen daarover in gesprek gaan en zo nodig maatregelen nemen.

De voorgestelde verbeteringen en aanpassingen vanuit het RI&E 2015 zijn uitgevoerd voor wat
betreft Mozartlaan 29. In verband met de renovatie Mozartlaan 31 medio 2017 zijn de genoemde
onderdelen uit de RI&E in 2017 adequaat uitgevoerd.
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6 PERSONEELSBELEID
Goed personeelsbeleid is van groot belang voor het realiseren van de gezonde organisatie. Veel tijd
en aandacht van het leidinggevend personeel dienst te worden besteed aan het optimaliseren van
het personeelsbeleid.
In het schoolplan 2018-2021 zal het personeelsbeleid een belangrijk onderwerp zijn.

6.1 Demografische gegevens
Om beleid te kunnen maken, is inzicht nodig in het aantal medewerkers, de samenstelling en de
functieverdeling. Onderstaande overzichten geven een beeld van de samenstelling van ons
personeelsbestand per 31-12-2017.

Per 31 december 2017 hadden we 67 personeelsleden met een vaste aanstelling en 19 met een
tijdelijk c.q. vervangingsaanstelling. Het onderstaande overzicht geeft 86 personeelsleden aan; dit is
inclusief invallers en personeel wat in de loop van 2017 uit dienst gegaan is. Hiervan is 35% ouder
dan 45 jaar. Samen bezetten ze een (bruto)werktijdfactor van 50,2 FTE’s. Met aftrek van Duurzame
Inzetbaarheid blijft een netto* werktijd-factor over van 48,68 FTE´s. We kunnen dus stellen dat 1,52
FTE aan Duurzame Inzetbaarheid wordt opgenomen.
*netto = bruto - duurzame Inzetbaarheid

VERDELING MANNEN EN VROUWEN
In de tabel hieronder per leeftijdscategorie weergegeven hoeveel mannen en hoeveel vrouwen in
2017 werkzaam waren bij Stichting Mozarthof. Dat zijn 7 mannen (8%) en 79 vrouwen (92%).
Overzicht samenstelling per leeftijdscategorie absoluut (aantal personen)
Leeftijdscategorie Vrouw Man To

ta
al

15 tot 25 jaar 5 0 5
25 tot 35 jaar 15 0 15
35 tot 45 jaar 29 3 32
45 tot 55 jaar 13 0 13
55 tot 65 jaar 15 3 18
65+ jaar 2 1 3
Totaal 79 7 86

GEWOGEN GEMIDDELDE LEEFTIJD
Bovenstaande tabel laat ook zien dat het grootste aantal van onze personeelsleden in de categorie
35 tot 45 jaar valt. Landelijk gezien is de gemiddelde gewogen leeftijd ongeveer 40,19 jaar (2016).

Leeftijdsverdeling mannen en vrouwen per salarisschaal in Grafiek:

De gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) per 01-10-2017 is voor Mozarthof berekend op 43,46 jaar.
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De GGL is van groot belang in de bekostigingssystematiek Lumpsum. De berekening van de GGL
wordt door het ministerie achteraf uitgevoerd. De accountant controleert of de GGL juist is
berekend.
Bij het bepalen van de GGL worden de volgende functies niet meegeteld:

Directiefuncties
Medewerkers die een vervangingsaanstelling hebben
Leraren in opleiding (LIO)
Onderwijsondersteunend personeel

AFSTAND WOON-WERKVERKEER
Het merendeel van de medewerkers van Mozarthof woont in 2017 binnen een straal van 25 km van
de school. Circa 50% is woonachtig in Hilversum.

6.2 Arbobeleid

ARBEIDSINSPECTIE
In 2016 heeft de Arbo-inspectie nog een onderzoek bij ons laten doen. In 2017 heeft er geen extra
onderzoek plaatsgevonden.

BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)
De Arbowetgeving geeft aan dat elke organisatie over een aantal BHV’ers moet beschikken.
De taak van deze BHV’ers is kort samengevat: het ontruimen van het gebouw en het coördineren en
verlenen van hulp bij calamiteiten zolang professionele hulp nog niet aanwezig is.

In 2017 is er door het BHV-team van Mozarthof wederom de nadruk gelegd op het consolideren van
de aanwezige veiligheid en kwaliteit. Voor de twee gebouwen zijn iedere dag opgeleide ’BHV-ers
aanwezig. Alle BHV’ers voldoen aan de verplichte opleidingseisen.
Gebouwbeheer en contacten daarin worden onderhouden door de conciërge. De conciërge maakt
deel uit van het BHV-team.

In 2017 heeft Mozarthof voldaan aan de eisen omtrent BHV. Er hebben een aantal aangekondigde-
en niet aangekondigde ontruimingen plaatsgevonden. Iedere ontruiming levert weer punten ter
verbetering op, maar de resultaten zijn tot op heden uitstekend te noemen. De oefeningen vonden
onder toezicht van de brandweer plaats.
Voor de ontruimingsinstallaties worden op adequate wijze logboeken van gebeurtenissen en
onderhoud bijgehouden. In 2017 is er een preventiemedewerker benoemd.

ARBODIENST
In 2017 zijn we overgestapt van de Arbodienst Zorg van de Zaak (voorheen Health Services) naar
Synthra.
De voornaamste reden om over te stappen naar een andere Arbodienst is dat de visie, missie en
werkwijze van Synthra beter aansluiten bij hoe Mozarthof kijkt naar verzuimbeleid.
Waar Zorg van de Zaak een meer traditionele Arbodienst lijkt, waarbij veel sprake is van ‘zorgen
voor’, hopen we met Synthra een partner te hebben gevonden die meer is van ‘zorgen dat’.  In de
visie van Synthra ligt de regie bij de werknemer.

Met de dienstverlening van Synthra maken we de werknemer verantwoordelijk voor verzuim en
arbeidsongeschiktheid. Synthra stelt de werknemer centraal waardoor eenieder zich continu bewust
is van zijn situatie. Dit wordt ondernemend werknemerschap genoemd.
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Hiermee zit de werkgever op de juiste plek. Deze ontvangt van de werknemer de benodigde
informatie om beslissingen te kunnen nemen over de arbeidsbegeleiding. De werknemer is aan zet.
De werkgever faciliteert.

OVERLEG SOCIAAL MEDISCH TEAM (SMT)
Bij Mozarthof is de afdelingsleider als leidinggevende verantwoordelijk voor het verzuimtraject. Door
regelmatig complexe verzuimdossiers te bespreken tijdens het SMT-overleg, kunnen veel praktische
problemen rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie opgelost worden. Voor complexe
verzuimdossier wordt altijd een dossiervoerder aangewezen. Deze dossiervoerder zorgt dat aan de
verplichting ten aanzien van de re-integratie en verzuimbegeleiding wordt voldaan.

Naast de betrokken afdelingsleider van de school en de bedrijfsarts is hierbij soms ook een
verzuimmedewerker van Mozarthof aanwezig. Daarnaast dient het SMT voor beleidsmatig overleg
tussen de Mozarthof en de bedrijfsarts.
In 2017 zijn de SMT-bijeenkomsten volgens planning uitgevoerd.

6.3 Verzuim
In 2017 zijn er 3 gevallen van langlopend ziekteverzuim (2 maanden –1 jaar). Voor 2 medewerkers
loopt dit langdurig verzuim door in 2018. Voor één medewerker betreft het geen ziekteverzuim maar
een verstoorde arbeidsrelatie waarvoor Spoor 2 opgestart is en de medewerker medio 2018 uit
dienst gaat middels een vaststellingsovereenkomst. Ten tijde van het schrijven van dit verslag is deze
medewerker plotseling overleden, wat ontzettend triest is. De uitvoering van het bovengenoemde
vindt evenwel plaats ten behoeve van de erfgenaam van de medewerker.
In 2017 was er sprake van drie zwangerschapsverloven.

VERZUIMANALYSE
In 2016 ligt het percentage voor het speciaal onderwijs landelijk op 7%.  Het landelijke gemiddelde
over alle bedrijfstakken bedraagt 3,9%.
Het verzuimpercentage van de Stichting Mozarthof ligt in 2017 op circa 6,8%, exclusief
zwangerschapsverloven. Gemiddeld is er permanent 2,5 fte ziektevervanging aanwezig op de
Mozarthof.

Werkdruk, een belangrijke oorzaak van het ziekteverzuim in het onderwijs
Een belangrijke oorzaak van dit ziekteverzuim is de werkdruk. Deze geestelijke belasting wordt
steeds groter in deze branche. Er worden steeds meer eisen aan de leraren (en aan het
ondersteunend personeel) gesteld. Fuserende scholen en groter wordende klassen zijn slechts een
paar oorzaken van de groeiende stress en werkdruk binnen de onderwijsinstellingen.
Helaas worden deze stressklachten met grote regelmaat genegeerd en gaan de leraren, gedreven
door het verantwoordelijkheidsgevoel voor hun werk en voor de leerlingen, meestal vrij snel weer
aan het werk. Hiermee worden de klachten niet opgelost, maar opzij gezet!

Het risico om later burn-out klachten te krijgen zal hierdoor alleen maar toenemen. Het percentage
burn-out klachten is de laatste jaren ook flink aan het toenemen: maar liefst één op de vijf mensen in
het onderwijs zit tegenwoordig langdurig ziek thuis met deze klachten.
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6.4 Vervanging
Bij scholing, ziekte of verlof van een leerkracht vinden we het erg belangrijk om lesuitval te
vermijden. Dat is lang niet altijd een gemakkelijke opgave. Het vinden van geschikte invallers bij
uitval van de vaste groepsleerkracht kost tijd en inspanning van de afdelingsleiders. Tot op dit
moment slagen we er vaak weer in om op adequate wijze vervanging te regelen.

EIGENRISICODRAGER
Per 1 januari 2017 is Mozarthof uit de (tot 01-01-2018 verplichte) verzekering van het
Vervangingsfonds gestapt. Alle kosten die gemaakt worden voor vervanging bij ziekte en verlof
komen dan voor eigen rekening. Dit besluit is genomen omdat de premie die jaarlijks betaald moest
worden niet meer in verhouding stond met de kosten die Mozarthof maakt. Deze waren aanzienlijk
lager. In de begroting was € 141.300 opgenomen voor de vervanging, terwijl € 103.798 besteed is
aan vervanging in 2017.
Mede door onze nieuwe arbodienst Synthra, wordt het ziekteverzuim heel goed gemonitord.

6.5 Formatie- en afvloeiingsbeleid
Het leerlingenaantal is een bepalende factor in ons formatie- en afvloeiingsbeleid. Als door daling
van de leerlingenaantallen tot verkleining van het personeelsbestand moet worden besloten is het
wettelijk kader inzake het ontslagbeleid bepalend. De Mozarthof heeft ontslagbeleid.
In het kader van het beleid worden tijdelijke contracten aan het einde van de looptijd niet omgezet in
een vaste aanstelling. De medewerkers die dit aangaat zullen hierover persoonlijk, zowel mondeling
als schriftelijk worden geïnformeerd. Uiteraard hebben de medewerkers hierin ook zelf een
verantwoordelijkheid.

Op 1 oktober 2017 zijn 183 leerlingen (01-10-2016/ 186 leerlingen en 01-10-2015/ 203 leerlingen)
geteld, een daling van 20 ten opzichte van 1 oktober 2015.
De verwachting was dat we de aankomende twee jaren op het niveau van 2016 zouden uitkomen.
Helaas heeft een verdere daling zich toch ingezet. De uitstroom is hoger dan voorzien, met als
oorzaak onder andere de gewijzigde Wajong regeling. Hierdoor stromen leerlingen al op 18-jarige
leeftijd uit.
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In 2017 zijn 3 medewerkers met pensioen gegaan. Deze medewerkers zijn slechts deels vervangen
zodat het personeelsbestand door natuurlijke afvloeiing op juiste sterkte blijft door het dalende
leerlingaantal en er geen gedwongen ontslagen nodig zijn.

FUNCTIEMIX EN FUNCTIEHUIS
In 2015 is het functieboek vastgesteld. De achterstand waarvan in het voorgaande jaarverslag nog
sprake van was is weggewerkt. Er zijn drie LC-leerkrachten aangesteld. We voldoen aan alle kaders
met betrekking tot de functiemix.

MOBILITEIT
Mozarthof heeft maar zeer beperkte mobiliteits-mogelijkheden. Gedurende heel 2017 is er
gemonitord of er collega’s zijn die gebruik willen maken van externe mobiliteit. Daar waar het ter
sprake kwam zijn we ingestapt.

Interne mobiliteit wordt breed uitgemeten bij het indelen van de klassen voor het nieuwe schooljaar.
Ervaring leert dat veel collega’s het liefst blijven daar waar ze al zitten. De animo om intern te
verplaatsen is beperkt.

REGELINGEN
Mozarthof heeft volgens de CAO PO te maken met een aantal vastgestelde secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals het ouderschapsverlof en duurzame inzetbaarheid. Wij bieden deze aan
en er wordt gebruik gemaakt van deze regelingen.

6.6 Gesprekscyclus
In 2013 is gekozen voor een digitaal systeem waarin de gehele gesprekscyclus kan worden
vastgelegd. De personeelsleden hebben toegang tot hun eigen personeelsdossier.
Het gebruik van De Digitale Gesprekscyclus (DDGC) stelt ons in staat om het HRM-kernproces (het
voeren van gespreken over functioneren, beoordelen en ontwikkelen) in een digitaal
personeelsdossier te ontsluiten. Hierdoor voldoen wij in één keer aan alle wettelijke eisen die op dit
gebied bij 'goed werkgeverschap' horen.

Eind 2017 zijn alle achterstanden die er waren op het gebied van functionerings- en
beoordelingsgesprekken weggewerkt. Alle gemaakte afspraken zijn nagekomen.

6.7 Scholing
Op Mozarthof worden er gelden besteed aan teamtrainingen gericht op de schoolontwikkeling en
aan individuele scholing gericht op persoonlijke ontwikkeling. Deze individuele scholing is vrijwillig of
is een aangewezen scholing om nog niet aanwezige competenties te verwerven.
In het jaar 2017 is de teamscholing gericht geweest op het verbeteren van het rekenonderwijs en de
uitwerking van het aanbod in ons VSO.
 Individuele scholingen zijn met name gericht geweest op het versterken van pedagogische en/of
didactische competenties.

6.8 Budget personeelsbeleid
Het budget personeelsbeleid is een vrij besteedbaar budget voor personele doeleinden. In het
algemeen kan het budget aangewend worden ter dekking van uitgaven in het kader van:
• Salariskosten voor management ondersteunende functionarissen, salariskosten voor LIO, extra

salariskosten voor hoger ingeschaald personeel, extra salariskosten in verband met betaald
ouderschapsverlof, toelagen en dergelijke.
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• Overige personele kosten zoals nascholing, deskundigheidsbevordering, arbozorg en integraal
personeelsbeleid.

De omvang van het budget wordt per school vastgesteld op basis van het aantal leerlingen, het
schoolgewicht of het aantal CUMI-leerlingen en het aantal ambulant begeleide leerlingen (er staan
geen AB-leerlingen meer ingeschreven bij Mozarthof).
Voor 2017 zijn hier geen bijzonderheden over te melden.

6.9 Klachtenregeling

KLACHTAFHANDELING
Bij klachtafhandeling wordt onderscheid gemaakt tussen:

Een melding wanneer er ongerustheid is over een situatie die anderen dan de melder betreft;
Een klacht wanneer er sprake is van ongenoegen die de klager zelf betreft;
Een formele/officiële klacht wanneer de externe vertrouwenspersoon/ klachtencommissie wordt
ingeschakeld omdat men er op schoolniveau niet uit komt.

Mozarthof heeft Interne Contactpersonen (ICP), waar zowel leerlingen als medewerkers bij terecht
kunnen. We hebben op dit moment 2 ICP-ers (Martijn Spaans en Els de Boer). In verslagjaar 2017 zijn
er geen ICP-ers betrokken geweest bij meldingen.

PREVENTIEVE ACTIVITEITEN EN VOORTGANG
Door de ICP zijn de volgende afgesproken activiteiten verricht of in ontwikkeling:
De Mozarthof is aangesloten bij het ICP-netwerk van éénpitters in de regio. Tweemaal per jaar wordt
er in deze netwerkbijeenkomst geparticipeerd.
Er is in twee VSO-groepen gestart met een ‘luisterbus-pilot’. -Leerlingen kunnen via een kaartje
aangeven wat hun wensen, vragen en/of problemen zijn ten aanzien van hun welbevinden op de
Mozarthof en eventueel een gesprek aanvragen met een van de interne contactpersonen. In 2017 is
dit uitgebreid naar de meeste groepen in het VSO. Er zijn informatierondes gehouden in de
betrokken klassen door de interne contactpersonen.
In schooljaar 2017-2018 gaan we onderzoeken of dit ook haalbaar is in groepen in het SO.
Het concept protocol ‘Veilig op school’ (over veiligheid en omgangsvormen) is in een vergevorderd
stadium en is op inhoud besproken en wordt aangescherpt in overleg met het MT en de externe
vertrouwenspersoon.  Het document zal vastgesteld worden in schooljaar 2017-2018.
Het digitale veiligheidsplan is ingevuld en brengt helder in kaart wat ons te doen staat op het gebied
van sociale veiligheid.
De taken van ICP en AF zijn vooral gericht op preventie. Het beoordelen van inhoudelijke zaken is
voornamelijk het werk van het CVB.

6.10 Personeelsgegevens
In 2016 is gebleken dat wij nog niet op alle fronten voldoen aan de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). In 2017 gaan wij als de Mozarthof samen met een extern bedrijf een
handboek ontwikkelen om te voldoen aan alle wet- en regelgeving. Omdat wij samen met het
externe bedrijf het product helpen ontwikkelen zijn er voor ons geen kosten aan verbonden. Het
uitgangspunt is dat wij in 2018 voldoen aan alle eisen.
Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet AVG in werking.
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6.11 Verklaringen omtrent gedrag (VOG)
Voor sommige beroepen (zoals onderwijzer) is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
Ook aan personeel dat omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen
kan een bedrijf vragen om een VOG. Men krijgt een VOG als er geen strafbare feiten op zijn/haar
naam staan. Anders wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is voor de betreffende functie.
In 2017 beschikten wij voor iedereen die werkzaam is binnen de Mozarthof over een VOG.

6.12 Wet normering Topinkomens
Er is bij de Mozarthof geen sprake van bezoldiging waarbij sprake is van beloning die de grenzen,
zoals gesteld in de WNT, worden overschreden.



BESTUURSVERSLAG 2017, MOZARTHOF 28

7 OVERIGE BEDRIJFSVOERING

7.1 Huisvestingsbeleid
Het schoolgebouw op Mozartlaan 29 is door de inspectie beoordeeld als een goede voorwaarde om
een professionele en stimulerende leeromgeving te creëren. De grootte van het schoolgebouw is
voldoende om alle leerlingen goed te huisvesten en onderwijskundig een goed aanbod te doen
vanuit de situationele context.
Wij zijn zelf van mening dat het schoolgebouw aan Mozartlaan 29 nog niet zodanig is ingericht dat
het daadwerkelijk de uitstraling heeft van een middelbare school. In 2017 allerlei concrete acties
uitgevoerd (bijvoorbeeld voor alle leerlingen een eigen locker) om de school een meer volwassen
uiterlijk te geven. De aankleding van het gebouw Mozartlaan 29 zal in de aankomende jaren een
aandachtspunt blijven. De inrichting mag eigentijdser en stoerder, meer passen bij de leeftijdsgroep.

Vanuit onze visie op het onderwijs is afgesproken dat de gebouwen Mozartlaan 29 en Mozartlaan 31
een eigen functionaliteit krijgen voor SO en VSO. Beide scholen krijgen daarmee een meer eigen
identiteit. Deze ontwikkeling zal vanuit het MT gecoördineerd worden.
In de zomervakantie van 2017 is Mozartlaan 31 geheel gerenoveerd. De gemeente heeft aangegeven
dat in de nabije toekomst Mozartlaan 31 weer een onderwijsbestemming krijgt. Dit zal in 2018 of
2019 geëffectueerd worden. De gemeente heeft voor de renovatie een bedrag van € 400.000
geïnvesteerd. De Mozarthof heeft daar zelf ± € 280.000 aan toegevoegd.
Het resultaat van de renovatie is prachtig geworden. Het pand is voor de aankomende 20 jaar weer
volledig geschikt voor onderwijs. De achterstand in onderhoud waarvan sprake was bij Mozartlaan 31
is door de renovatie weggewerkt. In het schooljaar 2018-2019 willen we het schoolplein ook
onderhanden nemen en omturnen naar een avonturentuin/-schoolplein. Het schoolplein zal
onderdeel uit gaan maken van de onderwijsvisie van het SO.

Het huisvestingsbeleid is verder eenvoudig. Periodiek laten we een Meerjarig Onderhoudsplan
(MOP) opmaken waar we gevolg aan geven. Begin 2017 heeft dit weer plaats gevonden. Daar waar
nodig zijn direct aanpassingen gedaan.
De onderhoudssituatie van Mozartlaan 29 is uitstekend en conform het MOP.

7.2 Beleid facilitaire zaken

VERVANGING MEUBILAIR
De vervanging of uitbreiding van meubilair kan gedaan worden uit de daarvoor geldende
rijksvergoedingen. Indien nodig zal een deel van het Eigen Vermogen hiervoor worden aangewend.

In 2017 zijn extra investeringen gedaan in het SO-gedeelte van de school. Het betreft hier niet het
reguliere meubilair (tafels en/of stoelen), maar onderwijskundig meubilair (schildertafel, speelhoek,
zandbakken en dergelijk).
Indien financieel mogelijk zal er in 2018 een start gemaakt worden met vervanging regulier meubilair
van het SO.

ICT
Op ICT-gebied zijn vele werkzaamheden uitgevoerd, deels verband houdende de dagelijkse gang van
zaken en daarnaast met projectmatige zaken, welke voorkomen uit het ICT-beleidsplan.

In 2017 hebben we een extra investering kunnen doen door middel van het aanschaffen van IPad's.
Iedere groep beschikt nu over minimaal 2 IPad's die kunnen worden ingezet ten behoeve van het
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onderwijsprogramma. Van de ICT'er worden de groepen gefaciliteerd in het operationeel houden van
alle ICT-gerelateerde zaken.

De dienstverlening vanuit de eigen ICT'ers is bijna vanzelfsprekend, maar met veel genoegen kunnen
we melden dat de kwaliteit hoog is.

HARDWARE
Ook dit jaar zijn een aantal oude Pc’s vervangen door nieuwe Pc’s van het merk HP, met 21 inch
beeldschermen. Tevens werken nu een aantal collega's met dubbele beeldschermen, wat de
productiviteit ten goede komt.
In december is besloten om extra iPad's aan te schaffen, zodat begin 2017 alle groepen de
beschikking hebben over 2 iPad's in de klas.
Ook het beheer zal nu centraal via een applicatie geregeld gaan worden, zodat de iPad's op maat
voor de klas ingericht gaan worden en sneller van nieuwe apps voorzien kunnen worden.

INTERNE SOFTWARE
In de zomervakantie van 2017 is de overgestapt gemaakt van Microsoft Office 2013 naar Office 356.
Deze transitie is zonder problemen verlopen.

7.3 Communicatiebeleid
De communicatie met de ouders/verzorgers is geoptimaliseerd middels wekelijkse mails vanuit de
groepen, met de relevante zaken die daar spelen.
Ook is er een periodieke digitale nieuwsbrief voor de ouders/verzorgers waarin algemene en
toekomstige onderwerpen aanbod komen.
Daarnaast wordt er gecommuniceerd via de website en facebook. Daar waar in 2017 nog veel ruimte
was met betrekking tot communiceren via sociale media, zal er in 2018 veel veranderen door de
invoering van de AVG-wetgeving.

In 2017 stond op de beleidsagenda dat we veel naar buiten toe gingen communiceren. Een
vernieuwde website, een Facebookpagina, MozArt (kunstatelier Mozarthof), publicaties en nog veel
meer ging onderdeel uitmaken van een naar buiten toe gerichte organisatie. Een organisatie die
duidelijk maakt waar zij voor staat en voor welke inhoud zij verantwoordelijk wil zijn.
Vanzelfsprekend vanuit de gedachte ‘Bewust bescheiden’.

Hierin zijn we met elkaar goed geslaagd. We laten zien wie we zijn en wat we kunnen. Ook het fysiek
aanwezig zijn van collega’s tijdens diverse bijeenkomsten is goed opgevolgd. Vanuit alle disciplines
binnen de school is actief en frequent deelgenomen aan buitenschoolse activiteiten.
De naam de Mozarthof heeft in 2017 nog meer een positief gezicht gekregen.

COMMUNICATIEMIDDELEN
De belangrijkste communicatiemiddelen van Mozarthof zijn de volgende:
• Schoolgids
• Communicatieschrift, in samenspraak met de ouder
• Periodieke nieuwsbrief van de directie
• Via de website
• Lokale media

Conform de voorgaande jaren zijn er in 2017 ook door de verschillende geledingen weer
informatiebijeenkomsten verzorgd rond verschillende thema’s.

Per communicatiemiddel wordt periodiek geëvalueerd wat er beter kan en moet. Dit gebeurt veelal
in overleg met de MR. De verbeteringen worden direct doorgevoerd.
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Het communicatiebeleid zal ook in de aankomende jaren zal hoog op de agenda blijven staan.

SCHOOLGIDS
De schoolgids wordt jaarlijks gemaakt en aangepast. Het is het uithangbord van onze school en bevat
veel praktische informatie.

Aan ouders die zich komen oriënteren op een school voor hun kind wordt de schoolgids in gedrukte
vorm meegegeven. Voor alle andere ouders en belangstellenden is de schoolgids als download te
vinden op de website van onze school.

In 2016 is er een start gemaakt met het aanpassen van de vormgeving, de schoolgids moest meer
visueel en minder talig worden. In 2017 is deze modificatie doorgezet en gerealiseerd. De schoolgids
is een makkelijk en prettig leesbare gids geworden.

7.3.1 PR en Marketing
Het onder de aandacht brengen van de Mozarthof onder potentiele aanmelders wordt als een
hoofdtaak (een speerpunt) gezien. Deze focus levert gewenste resultaat op. Dit zien we dit terug in
de aanmeldingen in het SO. Deze liep in de jaren voor 2016 terug en deze trend is onderbroken. De
inschrijvingen in het SO laten ook in 2017 een opgaande lijn zien.
Het creëren van een naar buiten toe gerichte, frisse en energieke organisatie is een focus die in 2017
gecontinueerd is en ook in de aankomende jaren als een hoge prioriteit zal worden gezien.

In 2017 is er veel aandacht geweest voor de huisvesting.
Binnen het VSO hebben we diversie investeringen gedaan om de school meer het karakter te geven
van een (reguliere) middelbare school. De verdere uitwerking van de kantine en de aanschaf van
persoonlijke lockers voor de leerlinge zijn hiervan concrete voorbeelden.
Het SO-gebouw heeft een volledige renovatie gehad. Het pand waar het SO in gevestigd is zo goed
als nieuw.
De aanpassingen in de huisvesting worden ingezet in de PR- en marketing van de school.
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8 FINANCIEEL BELEID

8.1 Lumpsum
Lumpsum is het bekostigingsstelsel dat per 1 augustus 2006 ingevoerd is. Lumpsumbekostiging houdt
in dat alle onderwijskosten van een school vooraf via bepaalde formules worden vastgesteld en van
tevoren in de vorm van een totaalbedrag aan het schoolbestuur worden uitgekeerd. De
schoolorganisatie is vervolgens zelf verantwoordelijk voor én aanspreekbaar op de wijze waarop zij
deze middelen uitgeeft en draagt daarmee ook zelf de risico’s.

8.1.1 Financiële kaders
Zowel in 2017 als in de voorgaande jaren maakten we afspraken over de financiële kaders
waarbinnen Mozarthof haar beleid kan vormgeven. Er zijn afspraken over welke reserves en
voorzieningen noodzakelijk zijn, over de hoogte en samenstelling van die bedragen, over het tempo
waarin deze gevormd gaan worden en over het afdekken van risico’s binnen onze organisatie.
Belangrijke zaken zoals liquiditeit en solvabiliteit, solidariteit en verwijtbaarheid passeren de revue.

8.1.2 Meerjarenbegroting en financiële rapportage
De meerjarenbegroting 2017-2021 die de Mozarthof gebruikt, is opgesteld door Groenendijk
Administratiekantoor. Mutaties op basis van nieuwe informatie (bijvoorbeeld aangepaste formatie)
moeten door Groenendijk worden doorgerekend.
In de financiële rapportages per kwartaal wordt uitleg gegeven over de afwijking van de realisatie ten
opzichte van de begroting.
De meerjarenbegroting is een financiële leidraad, die indien nodig tussentijds wordt aangepast door
Groenendijk.

8.1.3 Financieel beleid en beheer
De beheersprocessen met betrekking tot het financiële beleid en beheer dienen in samenhang met
elkaar te functioneren. Bedoeld wordt dat de samenhang tussen formatiebeleid, financieel beleid en
beheer in een vaste planning en control cyclus, alsmede de daarvoor benodigde instrumenten, op
exploitatieniveau zijn vormgegeven.
Daarnaast moet afgewogen worden in hoeverre resultaatsturing de organisatie meer handen en
voeten geeft om de koppeling naar de onderwijskundige inhoud en het personeelsbeleid mogelijk te
maken. De financiële planning en control cyclus wordt gebaseerd op regelmatige risicoanalyse.
Het koers die gevaren worden is conservatief en de uitgaven moeten gelegitimeerd kunnen worden
vanuit het primaire proces, oftewel staan de uitgaven in relatie tot het lesgeven aan leerlingen.

De Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad hebben hierin ook een actieve rol. In alle
vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad staat het financieel beheer
en beleid op de agenda.

8.1.4 Planning & Control in meerjarenperspectief
Regelmatig overleg is onderdeel van de planning & control cyclus. Dit betreft overleg tussen de
directeur, bestuurder en de financiële afdeling binnen de Mozarthof. Indien nodig neemt
Groenendijk deel aan het financiële overleg.
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8.2 Werkkostenregeling
Met ingang van 2015 kan iedereen gebruik maken van de werkkostenregeling.

8.3 Financieel resultaat 2017
De totale baten in het kalenderjaar zijn € 4.000.433. Aan lasten hebben we € 3.778.528 uitgegeven.
Een positief exploitatieresultaat van € 221.906. Dit resultaat zal ten gunste komen van het eigen
vermogen.

8.4 Treasuryverslag
In dit onderdeel van het jaarverslag gaan we in op de wijze waarop we onze betaalstructuur hebben
ingericht en op de wijze waarop we tijdelijk overtollige gelden beheren.

TREASURYSTATUUT
Conform eerder gemaakte afspraak is in 2017 door het bestuur een nieuw treasurystatuut opgesteld
en deze is aansluitend door de Raad van Toezicht geaccordeerd.  In dit statuut is bepaald binnen
welke kaders de Mozarthof het financierings- en beleggingsbeleid ingericht heeft. Het uitgangspunt is
dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. Er worden
geen gelden belegd of beleend.

De stichting heeft een risicomijdend financieel beleid gevoerd. Er is gebruik gemaakt van
spaarrekeningen/maand- en kwartaaldeposito. De tegoeden op deze rekeningen zijn direct
opeisbaar. De navolgende afspraken zijn gemaakt met het onderwijsbureau:

periodiek (per kwartaal) ontvangen wij een overzicht van de uitstaande gelden, inclusief een
prognose van de rente opbrengsten
periodiek zullen de uitstaande gelden worden geëvalueerd, waarbij ook wordt gekeken naar
liquiditeit en mogelijk beter renderende vormen binnen de producten van onze huisbankier
de spaarproducten zullen worden getoetst aan de richtlijnen van het ministerie (beleggen en
belenen) en de ratings van de banken.

Liquiditeitsprognose
(x € 1.000)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringen MVA 305 50 50 50 50 50
Onttrekking voorziening
onderhoud 55 17 27 63 23 28
Vorderingen 262 270 270 270 270 270
Schulden 354 380 380 380 380 380

Resultaat 221 164 101 -60 -104 -155

Afschrijvingen 52 45 45 45 45 45
Dotatie voorzieningen 40 40 40 40 40 40

Mutatie in liquide middelen -51 200 109 -88 -92 -148

Liquide Middelen 1.691 1.891 2.000 1.912 1.820 1.672
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BANKSTRUCTUUR
We hebben bij de ING-bank een rekening welke feitelijk als kleine kas dient. De school kan zo kleine
opnamen doen of overmaken.
Sinds 2008 wordt het budget techniek en atelier op een aparte ING-rekening gestort zodat de
vakleerkrachten die deze budgetten beheren meer vrijheid hebben bij het besteden van hun budget.
Dit is ontstaan omdat voor beide vakken ook verkopen plaats vinden van onder andere kunstwerken
welke door de leerlingen gemaakt zijn. Alle andere inkomsten en uitgaven worden verwerkt en
betaald door Administratiekantoor Groenendijk.

BELEGGEN EN BELENEN
Naar aanleiding van het bestaan van overtollige liquiditeiten alsmede de invoering van de ‘Regeling
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ (Officieel: Regeling van OCW van 6 juni 2016, nr.
WJZ/800938 (6670) houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden,
het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële derivaten; gepubliceerd
in Staatscourant nr. 30576 d.d. 15 juni 2016) is de verplichting ontstaan om het te voeren beleid
inzake het vermogensbeheer binnen Stichting Mozarthof vast te leggen. Aan beleggingen zijn de
nodige risico’s verbonden. Om die reden is het creëren van een raamwerk waarbinnen kan worden
geopereerd een aan te bevelen actie. Dit raamwerk waarbinnen geopereerd moet worden wordt
verder het treasurystatuut genoemd (zie ook alinea treasurystatuut).

SOLVABILITEIT:
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de stichting op langere termijn aan
zijn verplichten kan voldoen.

Kengetal 2017 74,13%
Kengetal 2016 69,95%

De solvabiliteitsratio geeft aan dat 74,13% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel
reserves bestaat, hetgeen inhoudt dat 25,87% van het totale vermogen gefinancierd wordt met
vreemd vermogen (vreemd vermogen is in dit geval voorzieningen en kortlopende schulden).

De grens van een acceptabele solvabiliteit ligt ongeveer bij 50%.
Aanbeveling Commissie Don: een ondergrens van 30%
Kijkend naar het jaar 2017 kan de conclusie getrokken worden dat de solvabiliteit toegenomen is ten
opzichte van het voorgaande jaar.

LIQUIDITEIT:
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Definitie
De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, de vorderingen) en de
kortlopende schulden

Kengetal 2017 5,51
Kengetal 2016 5,20

De liquiditeitsratio geeft aan dat 5,51 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende
schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan crediteuren, nog te betalen posten en de
overlopende passiva.
De stichting heeft op 31 december 2017 de beschikking over € 1.691.306 aan liquide middelen en
heeft daarnaast € 262.181 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.
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Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande
schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 354.835.
Aanbeveling Commissie Don: tussen 0,5 en 1,5%.

RENTABILITEIT:
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie
tot de totale baten.

Definitie
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten

Kengetal 2017 5,55%
Kengetal 2016 4,44%

De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het
uiteindelijke resultaat. De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 4.000.433, een
resultaat behaald van € 221.906.
De onderwijsinspectie hanteert thans een ondergrens van break-even (0,0%) voor de laatste 3 jaren.

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

Definitie
Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de
rijksbijdrage OCW

Kengetal 2017 33,22%
Kengetal 2016 33,94%

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren
van de planning & control cyclus blijven restrisico’s achter. Voor het opvangen van de mogelijke
financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.
Aanbeveling Commissie Don: tussen 10% en 40%.

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestingslasten ten opzichte van de totale lasten.

Kengetal 2017                              5,08%
Kengetal 2016                              4,01%
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9 FINANCIEEL JAARVERSLAG

9.1 Algemeen
Met circa 67 vaste medewerkers hebben we in het afgelopen jaar aan ongeveer 183 kinderen
onderwijs gegeven, met een budget van circa € 4.000.000.
Een jaar werk kan in financieel opzicht redelijk eenvoudig worden samengevat in een cijfermatige
opstelling van een aantal A4’tjes. Toch is de jaarrekening voor ons een heel belangrijk deel van dit
jaarverslag. Immers, u heeft recht om te weten wat wij hebben gedaan met al dat geld.
We hebben de salarissen van onze medewerkers betaald, medewerkers geschoold, de organisatie
verder opgebouwd, onze gebouwen verwarmd en schoongemaakt, enzovoort.

WAT MOETEN WE DOEN OM TE VOLDOEN AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET MINISTERIE VAN OCW?
De balans moet een getrouw beeld geven van het totale vermogen van onze stichting.
In het onderwijs is het heel gebruikelijk om te sparen voor grote investeringen, zoals bijvoorbeeld
voor het vervangen van meubilair, ICT en leermiddelen.

VOORZIENINGEN
Voorzieningen worden in de balans opgenomen voor:

verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs
is in te schatten
op de balansdatum aanwezige risico’s van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen
waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten
lasten die in een volgend verslagjaar zullen worden gemaakt waarvan de oorsprong in het
verslagjaar of in een voorgaand verslagjaar ligt en de voorziening er toe dient de lasten
gelijkmatig te verdelen over het aantal verslagjaren.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de exploitatierekening.
De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

RESERVES
Reserves zijn vrij te besteden middelen. Ze ontstaan door overgebleven resultaten en dienen als
buffer om toekomstige risico’s op te vangen. Soms wordt een deel van de algemene reserve bestemd
voor een bepaald beleidsdoel. Dit worden bestemmingsreserves genoemd. Een bestemmingsreserve
is een spaarpot voor uitgaven aan een zelf gecreëerd doel. Denk bijvoorbeeld aan
onderwijsinnovatieplannen.

ACTIVEREN
Activeren is het verantwoorden van bezittingen in de balans. Over deze bezittingen schrijven we af.
Aan het einde van de levensduur hebben de bezittingen geen waarde meer en gaan we ze
vervangen. Alle bezittingen van minder dan € 500,- zijn niet meegenomen met uitzondering van ICT-
hardware. Hiervoor is een bestuursbesluit genomen teneinde toch af te kunnen schrijven. Heden ten
dage is de hardware vaak goedkoper dan € 500,-.

BESTEMMINGSRESERVE NULMETING
Omdat de totaaltelling op een balans altijd aan beide kanten gelijk moet zijn, is aan de rechterkant
(passiva) een herwaarderingsreserve ontstaan. Ieder jaar valt een gedeelte van deze reserve vrij in de
exploitatierekening voor het bedrag gelijk aan de afschrijving van de ‘oude’ activa.
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ELEKTRONISCH FINANCIEEL JAARVERSLAG (EFJ)
Het jaarverslag over 2017 is ingericht geheel overeenkomstig het Elektronisch Financieel Jaarverslag
(EFJ) van het CFI. Dit heeft een her-rubricering van enkele posten tot gevolg gehad. De daarmee
samenhangende vergelijkende cijfers over 2016 zijn aangepast. Deze her-rubriceringen hebben geen
gevolgen gehad voor het exploitatiesaldo, noch voor het eigen vermogen.

9.2 Opbouw van de jaarrekening
In een financieel stuk als de jaarrekening ontkomen we uiteraard niet aan allerlei boekhoudkundige
termen en overzichten. We hebben er echter veel energie in gestoken om de cijfers zo te
presenteren en toe te lichten dat deze ook door mensen die niet financieel deskundig zijn kunnen
worden gelezen.
Deze jaarrekening is opgesteld over de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.
De jaarrekening is opgesteld door Groenendijk Onderwijs Administratie te Sliedrecht en
gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree Accountants.
De jaarrekening is als aparte bijlage bijgevoegd.

GRONDSLAGEN
In de jaarrekening staan eerst wat de grondslagen zijn van onze cijfers:

Vanzelfsprekend staan de bedragen in euro’s.
Tegen welke (aanschaf)prijs hebben we de bezittingen op de balans gezet?
Over welke periode schrijven we af?
Hoe zijn de kosten toegerekend aan het jaar?
Wat doen we met een eventueel resultaat?
Welke voorzieningen treffen we en waarom?

BALANS
Op een balans staan op de linkerkant de activa: onze bezittingen. Aan de rechterkant de passiva: de
wijze waarop wij de bezittingen hebben gefinancierd. Het geeft een beeld van onze financiële positie
op 31 december.

EXPLOITATIEREKENING
Op de exploitatierekening staat een overzicht van alle inkomsten en de uitgaven. Dat geeft onderaan
de streep een resultaat.

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
exploitatieresultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft een overzicht van de geldmiddelen die in
de verslagperiode beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze middelen is gemaakt.

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
De balans geeft een momentopname weer van de verschillende posten. Om een beter beeld te
krijgen, geven we hier een verdere uitsplitsing, een toelichting of het verloop van de posten weer.

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN DELEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING
Ook voor de posten op de exploitatierekening geldt dat een verdere uitsplitsing nodig is om een
beter inzicht in de opbrengsten en kosten te verkrijgen.

OVERIGE GEGEVENS
Onder de overige gegevens staat de controleverklaring van Van Ree Accountants en een voorstel om
het resultaat te verdelen.
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9.3 Algemene financiële beschouwing
Het jaar 2017 is afgesloten met een hoog positief resultaat. Er was een positief resultaat begroot van
€ 127.765. Het uiteindelijke resultaat is € 221.906.
De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in extra inkomsten zoals looncompensatie 2016-2017 en een
bijdrage vanuit Qinas.

Als een schoolbestuur een solvabiliteit tussen de 10 en 45 procent heeft, beschouwt men de situatie
als gezond. De solvabiliteit van Mozarthof is 74,13%. Het landelijk gemiddelde ligt op 70%.
Onze kaspositie heeft voldoende ruimte om aan onze verplichtingen op zowel korte als lange termijn
te kunnen voldoen. Hoewel het onderwijs in principe geen winst hoeft te maken, streeft Mozarthof
er wel naar jaarlijks een positief resultaat te behalen.

De huidige meerjarenbegroting, 2017-2021, laat vanaf 2020 een negatief resultaat zien. De
meerjarenbegroting tot en met 2021 is gebaseerd op de verwachte leerlingenaantallen en de huidige
formatie, inclusief het vertrek van medewerkers welke de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
hebben. Middels dit natuurlijke verloop kan de formatie aangepast worden, zodat het resultaat
uiteindelijk positiever zal zijn. Hier hebben we nu goed de regie over.
De ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden; de invloed van passend onderwijs op de
leerlingenaantallen, laten zich lastig voorspellen. Het continue monitoren en jaarlijks bijstellen van de
begrotingen is een voorwaarde om de uitgaven in de hand te houden.

9.4 Baten

RIJKSBIJDRAGE OCW
We hebben circa € 237.000 meer ontvangen dan begroot.
De begroting wordt gemaakt in het voorgaande jaar voor het nieuwe jaar. De rijksbijdragen OCW
worden in het lopende boekjaar aangepast op basis van actuele gegevens. Hierdoor zal er altijd een
verschil zijn tussen de begroting en de uiteindelijke jaarrekening. Daarnaast is de looncompensatie
2016-2017 uitgekeerd (€ 103.000) en hebben we een éénmalige uitkering van Qinas ontvangen ad
€ 35.000 en groeibekostiging.

PRESTATIEBOX
In het toegekende bedrag ad € 31.765 is voor cultuuronderwijs € 11,78 per leerling opgenomen. Dit
wordt volledig gebruikt voor het cultuuronderwijs. Het overige bedrag komt geheel ten goede aan
het onderwijsproces.

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN
Hierin wordt de projectfinanciering geboekt. Deze bijdragen zijn geoormerkt en dienen derhalve met
oormerkbestemming te worden geboekt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gemeentelijke subsidies,
cultuursubsidie, et cetera.

OVERIGE BATEN
Hieronder vallen: huurinkomsten, vergoeding compensatie AWBZ van de samenwerkingsverbanden.
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9.5 Lasten

AFSCHRIJVINGEN
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs,
verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis
van de verwachte economische levensduur. De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien
er sprake is van economisch eigendom. Hiervan is geen sprake. Bij een eventuele toekomstige
doordecentralisatie van de huisvesting kan dit veranderen. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

HUISVESTINGSLASTEN
Begroot was € 148.400. Realisatie € 188.501.  De dotatie voorziening onderhoud is verhoogd naar
€ 40.000 (was € 26.000) en er is € 15.861 onderhoudscontracten overgeboekt van de voorziening
naar de kosten.

VOORZIENING ONDERHOUD
Een vereiste van de accountant is dat er een sluitende onderbouwing is van de voorziening
onderhoud. Indien er geen sluitende onderbouwing is heeft dit ten gevolg dat de voorziening
onderhoud volledig dient vrij te vallen ten gunste van de exploitatie. Wij hebben een door Facilicom
opgesteld meerjaren-onderhoudsplan, welke als uitgangspunt geldt voor de voorziening onderhoud.
Jaarlijks werd er € 26.000,- gedoteerd, vanaf 2017 is de dotatie € 40.000. Dit is gebaseerd op het in
2017 geactualiseerde meerjaren-onderhoudsplan.

VOORZIENING JUBILEA
Deze voorziening bedraagt € 38.025.

BESTEMMINGSRESERVE PUBLIEK
Deze voorziening bestaat uit een bestemmingsreserve personeel, totaal € 196.295.
De bestemmingsreserve nulmeting is in 2017 op nul gezet. Bestemmingsreserve nulmeting: deze is
volledig op nul gezet aangezien er in 2017 allerlei activa afgevoerd is die niet meer aanwezig was op
de school. Een deel van het totale resultaat is op de bestemmingsreserve personeel geboekt: deel
resultaat ad € 121.260 geboekt op basis van personele baten -/- personele lasten.

OVERIGE INSTELLINGSLASTEN
Het verschil in de begroting en uiteindelijke resultaat wordt veroorzaakt door de lasten schoolfonds.
Inkomsten staan elders geboekt en valt nagenoeg tegen elkaar weg.

RENTE INKOMSTEN
De rente-inkomsten zijn circa € 7.000 lager uitgevallen dan was begroot.
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9.6 Continuïteitsparagraaf Dit vraagt nu al onze aandacht.

De daling van het aantal kinderen in de regio en de uitwerkingen van Passend Onderwijs heeft een
kleinere invloed op ons gehad dan aanvankelijk gedacht. De grootste veroorzaker van de daling van
het leerlingenaantal wordt veroorzaakt door de hoge uitstroom. De rede van de hoge instroom in
deze jaren wordt veroorzaakt door de hoge instroom van 14/16 jaar geleden. Begin 2000 stond de
school op haar hoogtepunt en dit maakte dat veel nieuwe leerlingen voor onze school kozen. Nog tot
het schooljaar 2020-2021 hebben we te maken met een relatief hoge uitstroom. Dit vraagt nu al onze
aandacht. Om die reden hebben we de focus op nieuwe instroom ook één van de hoogste
prioriteiten gegeven. De huidige stand van zaken is:

2017: 183 leerlingen (realisatie)
2018: 171 leerlingen (prognose)
2019: 168 leerlingen (prognose)
2020: 168 leerlingen (prognose)
2021: 165 leerlingen (prognose)

Als we in staat zijn om de ‘reguliere’ instroom te halen, dan blijven we op een leerlingaantal van rond
de 165-170 leerlingen.

Wel is de verwachting dat na de eerste jaren van het Passend Onderwijs er na verloop een extra
instroom binnen het VSO zal zijn. Waar in het verleden leerlingen met het syndroom van Down als
vanzelfsprekend naar het ZML gingen, verblijven ze nu veelal in het reguliere Primair Onderwijs. Dit
betekent dat dergelijke leerlingen niet instromen in het SO, maar verloop van tijd wel weer binnen
het VSO. De verwachting is dat deze instroom ons een extra volume-impuls zal geven.
Voor de volledigheid; deze aanname is niet verwerkt in de prognosecijfers.

Zoals meerdere malen aangegeven is er in 2017 (en 2016) veel tijd en aandacht besteed aan ouders
die op bezoek zijn geweest voor een oriëntatiegesprek en/of intake op de school. Met name in de
SO-deel van de organisatie heeft dit tot zeer goede resultaten geleid. De instroom in de onderbouw
van het SO is gezond te noemen. Verreweg de meeste ouders kiezen voor Mozarthof als school voor
hun kind. Een goede instroom aan de onderbouwzijde van onze school levert continuïteit op langere
termijn op.
De focus op het voeren van goede gesprekken met toekomstige ouders moeten we blijven
vasthouden. In de voorgaande jaren waren we onvoldoende in staat om onze school echt te laten
zien. In 2017 zijn we daar, net als in 2016, anders mee omgegaan en de resultaten zijn ernaar. Zeer
positief.

Het prognosticeren van de het aantal leerlingen voor de komende jaren is een moeilijke kwestie.
Veel vanzelfsprekendheden zijn komen te vervallen. De invoering van Passend Onderwijs lijkt
hiervoor de hoofdreden. Deze ervaring delen we met vrijwel alle scholen die actief zijn binnen het
Samenwerkingsverband.

Van belang is dat de PO-scholen ons kennen en dat wij ons kunnen presenteren als een kwalitatief
goede en gezonde school. Om die reden is in 2017 daar waar mogelijk contact gelegd met
toeleverende PO-scholen.
Ook de aanwezigheid tijdens sportactiviteiten voor kinderen met een verstandelijke beperking is van
groot belang. Ouders van leerlingen die bij ons op school zitten zijn onze belangrijkste ambassadeurs.
Zij zijn diegene die potentiele leerlingen in verbinding brengen met onze school.
In 2017 hebben we ons actief laten zien langs de sportvelden en hebben we daar waar mogelijk
meegedaan aan (bijzondere) activiteiten (bijvoorbeeld schoolvoetbaltoernooi, Hilversum City Run,
Hockeytoernooi Stick-Together’).



BESTUURSVERSLAG 2017, MOZARTHOF 40

Onderstaand overzicht betreft een schooljarenbegroting, waarbij uitgegaan is van een dalende
prognose voor wat betreft het leerlingenaantal.

KALENDERJAAR 2017
REALISATIE

2018
PROGNOSE

2019
PROGNOSE

2020
PROGNOSE

2021
PROGNOSE

Prognose leerlingen 183 171 168 168 165
Prognose FTE 47,13 47,00 45,57 45,57 45,57

BATEN
(Rijks)bijdragen 3.921.431 3.840.391 3.621.347 3.429.318 3.401.149
Overige
overheidsbijdragen en
subsidies

35.333 34.000 34.000 34.000 34.000

Overige baten 41.508 20.000 20.000 20.000 20.000
totaal 3.998.271 3.984.391 3.675.347 3.483.318 3.455.149

LASTEN
Personele lasten 3.326.973 3.350.090 3.193.000 3.162.690 3.178.380
Afschrijvingen 52.872 45.400 45.400 45.400 45.400
Huisvestingslasten 188.501 157.400 157.400 157.400 157.400
Overige
instellingslasten

210.182 177.600 177.600 177.600 177.600

totaal 3.778.528 3.730.490 3.573.400 3.4543.090 3.558.780

SALDO BATEN EN LASTEN

Financiële baten en
lasten
Financiële baten 3.007 1.000 0 0 0
Financiële lasten 845 600 600 600 600

totaal 2.162 400 -600 -600 -600
RESULTAAT 221.906 164.301 101.347 -60.372 -104.231
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MEERJARENBALANS

Activa Realisatie Prognose Prognose Prognose
31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Materiële vaste activa 561.632 516.632 471.632 426.632
Vlottende activa
- Vorderingen 262.181 270.000 270.000 270.000
- Liquide middelen 1.691.306 1.940.954 2.100.301 2.061.929
Totaal activa 2.515.120 2.727.586 2.841.933 2.758.561

Passiva Realisatie Prognose Prognose Prognose
31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Algemene reserve 1.668.041 1.832.342 1.933.689 1.873.317
Bestemmingsreserve
publiek 196.295 196.295 196.295 196.295

Totaal eigen vermogen 1.864.336 2.028.637 2.129.984 2.069.612

Voorzieningen 295.949 318.949 331.959 308.949
Kortlopende schulden 354.835 380.000 380.000 380.000
Totaal passiva 2.515.120 2.727.586 2.841.933 2.758.561

Het overzicht laat zien dat we tot en met 2019 goede financiële resultaten gaan realiseren. Wel
moeten we in een parallel proces de prognose van het dalende aantal leerlingen op scherp voor ogen
houden. Steeds weer zullen we het heden aan de toekomst moeten blijven koppelen. Alles wat we
aan kosten kunnen verminderen moeten we doorvoeren. Zonder dat er sprake is van
kwaliteitsverlies.

De grootste daling zal zijn bij de teldatum van 01-10-2018. Daarna wordt de daling minder fors. De
aankomende jaren hebben we in de prognose het leerlingaantal in een negatieve trend gezet. Dit
past bij conservatieve financiële beleid dat we al enige jaren voeren. Dit lijkt succesvol.
Om inzicht te houden op de consequenties van krimp hebben we verschillende overzichten
uitgewerkt. Het leerlingenaantal is samen met de personele bezetting in FTE’s de belangrijkste. Dit
moeten communiceren vaten zijn. Met betrekking tot de prognose van het leerlingenaantal hanteren
we het meest negatieve scenario en bij het overzicht is het natuurlijk verloop niet meegerekend.
Gezien de landelijke percentages van 5 tot 8 procent natuurlijk verloop gemiddeld per jaar biedt dit
ons veel ruimte om snel actie te kunnen ondernemen als de leerlingenaantallen toch negatiever
uitvallen. In 2017 uitgewerkt. De overzichten dienen als leidraad voor het aankomende jaar.

Prognose FTE’s:
Prognose FTE voor 2017 genoemd in de meerjarenprognose is een gemiddelde van het hele jaar. In
onderstaand overzicht is het aantal FTE’s de situatie op 31-12-2017 en wijkt af van het gemiddelde.

Prognose FTE 2017 2018 2019 2020 2021
Totaal 47,13 47,00 45,57 45,57 45,57

MT-Directie-Bestuur 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64
OP 23,32 23,32 22,43 22,43 22,43
OOP 21,17 21,04 20,50 20,50 20,50
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De dalende prognose van het aantal FTE heeft betrekking op medewerkers die met pensioen gaan en
deels de daling van het leerlingenaantal. Het vervangingsvraagstuk is nog niet verwerkt in de
bovenstaande schooljarenbegroting. Het is niet meer vanzelfsprekend moeten de collega’s die met
pensioen gaan vervangen worden. De verwachting is echter dat de vervangende loonsom lager uit zal
vallen omdat met het oog op de leerlingenprognose tijdelijke aanstellingen niet verlengd worden.
Tevens biedt dit ons de mogelijkheid om het aantal FTE in synergie te houden met het aantal
leerlingen. Maatregelen als RDDF kunnen hierdoor naar alle waarschijnlijkheid achterwege blijven.

9.7 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Als belangrijkste risico’s en onzekerheden zien wij:

De ontwikkeling leerlingenaantal: het prognosticeren van leerlingenaantallen blijkt steeds
lastiger.
De Rijksbekostiging: de mate waarin de lumpsum verhoogd wordt door indexeringen,
incidentele betalingen en/of politieke gestuurde incidentele subsidie maken het lastig om vooraf
goed in te schatten wat er (precies) binnen gaat komen. Dit kan gevolgen hebben voor
verantwoord financieel beleid.
De ontwikkeling loonkosten: Het is van groot belang dat we de omvang van de formatie goed in
balans hebben met de (toekomstige) inkomsten.
Decentralisatie huisvesting: de overdracht voor het groot onderhoud van de gebouwen van de
gemeente naar de organisatie vraagt om een goede doorvertaling, aansturing en uitvoering van
het meerjarig onderhoud.

De maatregelen die in 2016 zijn benoemd zijn hier en daar aanpast, maar de meeste blijven
gehanteerd voor de aankomende jaren. We houden vast aan een conservatief beleid en dat wat we
doen moet toevoegen aan ons primaire proces.

MAATREGELEN
Scherpe focus op leerlingenaantallen en direct handelen indien nodig
Vooralsnog geen vanzelfsprekende vervanging van natuurlijk verloop (pensioen, minder uren
werken, uitdienst en dergelijke)
Daar waar mogelijk formatiestop handhaven
Handhaven regeling Risico Dragend Deel van de Formatie (RDDF) en dit, indien mogelijk, ieder
jaar weer opnieuw inzetten in relatie tot de prognose van het aantal leerlingen
Begeleiding bieden bij weg solliciteren (bijvoorbeeld kosten outplacement vergoeden)
Het nemen van mobiliteit bevorderende maatregelen, zoals maatregelen waardoor de
medewerkers die breder inzetbaar zijn, in te zetten op andere taken dan waarvoor zij strikt
genomen benoemd zijn
Kwijtschelden van terugbetalingsregelingen van medewerkers die kenbaar maken vrijwillig de
organisatie te willen verlaten
Nieuwe ideeën aandragen vanuit alle geledingen binnen de school
Courante MOP’s en een goede doorvertaling, aansturing en uitvoering hiervan
Aanbieden van een financieel controlesysteem waarbij administratiekantoor, Raad van Toezicht
en bestuurder intensief (maandelijks) informatie delen over de financiële voortgang van de
organisatie. (Dit vindt plaats naast de kwartaalbijeenkomsten waarin de Raad van Toezicht
wordt geïnformeerd over de stand van zaken en worden risico’s ten aanzien van
begrotingsdoelstellingen gerapporteerd)

De meerjarenbegroting laat zien dat richting 01-10-2019 een goede regulering van de
personeelsomvang noodzakelijk is, de personeelskosten bedragen immers meer dan 88% van onze
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begroting. Het bestuursformatieplan (BFP) voorziet in de maatregelen die genomen gaan worden. In
de BFP staan de effecten op de meerjarenbegroting beschreven. Daarin maken we inzichtelijk wat
het scenario bij ongewijzigd beleid is, en wat het scenario met gewijzigd beleid is.

ACTIES
In 2017 is het gebouw aan Mozartlaan 31 gerenoveerd. Een belangrijke stap in de
doorontwikkeling van de school. We kunnen nu het SO en VSO van elkaar scheiden. Het SO zal
de uitstraling krijgen van een ‘reguliere’ basisschool en het VSO die van een middelbare school.
In 2017 is een start gemaakt om de schoolpleinen van de beide schoolgebouwen op te knappen.
De verzorging van het gebouw is sterk verbeterd. Het hebben van een nette en verzorgde
uitstraling is door veel collega’s omarmt. De uiterlijke verzorging van de leeromgeving is nu goed
en dit zal ook zo moeten blijven. De verwachting is dat met een stevige focus dit ook zo zal zijn.
Optimaliseren van het besef dat Mozarthof nu gestabiliseerd lijkt, maar dat er over twee jaar
weer sprake is van krimp. We moeten blijven stimuleren dat:
o De kwaliteit van het onderwijs bovengemiddeld is in opbrengsten, resultaten, beleving en

plezier.
o Er nagedacht wordt over nieuwe mogelijkheden op de gebieden van onderwijs, zorg, werk

& stage en thuis. De situationele context van de school biedt mogelijkheden voor nieuwe
initiatieven. In 2016 is er een schoolkantine gerealiseerd, hetgeen voor een levensechte
werksimulatie heeft gezorgd. De school staat open voor meer van dergelijke initiatieven.

o Er een hoog PR-bewustzijn aanwezig is. Er komen minder leerlingen en het zou daarom
mooi zijn als de meerderheid toch kiest voor onze goede, creatieve en mooie school. In
2017 zijn hier goede vervolgstappen in gemaakt.

9.8 Conclusie
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een uitstekend financieel resultaat welke ruim hoger was dan
begroot. Dit ook nadat we een stevige eigen bijdrage hebben gedaan in de renovatie van het SO-
gebouw. Het uitstekende resultaat is bereikt door het binnenhalen van extra gelden en personele
mutaties. Met name de extra bijdragen vanuit de verschillende instanties (Ministerie/
Samenwerkingsverband) hebben ervoor gezorgd dat we het jaar goed hebben afgesloten.

In het jaarverslag 2016 konden we al melden dat het Eigen Vermogen weer op het resultaat was van
2008. In 2017 hebben we een positief resultaat van € 221.906 geboekt. Het is geen doel op zich om
‘winst’ te maken, maar we wilden wel een reserve opbouwen voor de moeilijke jaren die nog gaan
komen en het inrichten van de beide schoolpleinen. Een (zo beperkt mogelijk) deel van ons Eigen
Vermogen zal hiervoor worden aangewend.

Naast een financieel goed jaar is er ook inhoudelijk goed gepresteerd. Het onderwijskundig beleid
dat vanaf 2015 is uitgezet levert meer kwaliteit op. Er is weer een optimale focus op het verzorgen
van goed en passend onderwijs. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de borging van alle processen
en ontwikkelingen. Daar waar nodig zijn in 2017 instrumenten en middelen ingezet om dit verder te
realiseren. Er is (relatief) veel geld vrijgemaakt voor extra investeringen die het onderwijskundige
proces ten goede komen. In 2017 zijn deze investeringen vooral in het SO-gedeelte gedaan.

De inhoud en kwaliteit van het onderwijs staat weer centraal in alles wat we doen. De
organisatorische kant van het geheel faciliteert dit proces.
Gezien de behaalde resultaten kunnen we stellen dat Mozarthof weer terug is waar zijn wil zijn: aan
de bovenkant van de ZML-markt. Het vertrouwen in de organisatie is groot en we zijn met zijn allen
weer toekomstgericht. Een toekomst waarin Mozarthof weer floreert en waarin de leerlingen en het
onderwijs centraal staan.



B BIJLAGEN

B1 JAARVERSLAG 2017 RAAD VAN TOEZICHT

Inleiding
Op 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur in werking getreden, die scheiding
tussen bestuur en toezicht in onderwijsinstellingen verplicht stelt. De scheiding tussen bestuur en
toezicht zijn binnen Mozarthof vormgegeven middels een Raad van Toezicht (RvT) en een College van
Bestuur (CvB), waarbij het College van Bestuur het bevoegd gezag is. De verantwoordelijkheden,
taken en onderlinge verhouding tussen RvT en CvB zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en
in het bestuursreglement. Stichting Mozarthof onderschrijft de Code Goed Bestuur van de PO-Raad
en voldoet aan de bepalingen van deze code.

Taken van de Raad van Toezicht
De belangrijkste externe toezichthouders zijn de Inspectie van het Onderwijs en de accountant. De
Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van Stichting Mozarthof. De RvT ziet toe op de
werkzaamheden van het CvB en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De algemene
leiding van Stichting Mozarthof is in handen van de bestuurder. De belangrijkste wettelijke taken van
de RvT zijn het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurder, het goedkeuren van de
begroting en de jaarrekening en het contracteren van de accountant. Daarnaast ziet de RvT toe op de
kwaliteit van het onderwijs en op het functioneren van de organisatie als geheel. De accountant van
Mozarthof controleert jaarlijks de jaarrekening en is aanwezig in de vergadering van de RvT waarin
de jaarrekening en het bestuursverslag door de raad worden besproken en vastgesteld. Sinds 2016 is
voor de accountantscontrole een overeenkomst gesloten met Van Ree Accountants. In de
vergaderingen van de RvT legt de bestuurder verantwoording af over het beleid en de resultaten op
alle beleidsterreinen en wordt de RvT geïnformeerd over alle relevante ontwikkelingen. Indien
noodzakelijk wordt de RvT ook tussentijds door de bestuurder geïnformeerd. Daarnaast staat de RvT
de bestuurder met raad en daad terzijde en heeft het een belangrijke klankbordfunctie.

2017
In april 2017 heeft de RvT afscheid genomen van de heer Ruud Stevens, vanwege het feit dat zijn
woonsituatie ging wijzigen en de reisafstand een te grote belasting werd. Gezien het feit dat ook de
benoemingstermijn van de heer Jonne Gaemers eind 2017 af zou lopen, heeft de RvT besloten om
begin 2017 twee nieuwe leden te werven. Dit betekende dat, in tegenstelling tot de gewenst omvang
van vier leden, de RvT in 2017 voor een deel bestaan heeft uit vijf leden. De bestuurder en de
medezeggenschapsraad zijn door de RvT nauw betrokken bij de werving. Na een openbare wervings-
en selectieprocedure zijn in juni 2017 mevrouw Arlette Kock en de heer Rutger van Krimpen
benoemd tot lid van de RvT. De heer Jonne Gaemers heeft ook in 2017 de rol van voorzitter vervuld.
In december 2017 hebben wij afscheid van hem genomen en is de heer Wil Ellenbroek benoemd tot
nieuwe voorzitter per 01-01-2018. De RvT en de gehele organisatie is de heer Jonne Gaemers zeer
erkentelijk voor zijn betrokkenheid en grote inzet in de afgelopen acht jaar waarin hij deel heeft
uitgemaakt van de RvT van de Mozarthof.
In 2017 zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest in de vergaderingen van
de RvT:

De samenstelling, omvang van de RvT
De werving van twee nieuwe leden voor de RvT
Het benoemen van een nieuwe voorzitter RvT per 01-01-2018
Het bestuursverslag en de jaarrekening 2016 (de RvT verleende goedkeuring)
De begroting 2017 (de RvT verleende goedkeuring)
De meerjarenbegroting 2017 – 2020 (de RvT verleende goedkeuring)
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De onderwijskundige stand van zaken en de kwaliteit van het onderwijs
De financiële kwartaalrapportages
Het meerjarenbeleid van de organisatie
Risico’s voor de organisatie (onder andere met betrekking tot het leerlingenaantal) en het
bespreken van verschillende toekomstscenario’s
De resultaten van de geplande outsourcing van diverse taken
De resultaten van het medewerkers tevredenheidsonderzoek
Verder heeft de RvT in 2017 tweemaal overleg gevoerd met de medezeggenschapsraad van
de school.

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat statutair uit minimaal drie en maximaal zeven externe en
onafhankelijke personen en is divers van samenstelling. De zittingstermijn van de leden van de RvT is
vier jaar en kan één keer worden verlengd. De RvT bestaat per 1 juli 2017 uit de volgende vijf leden:

Jonne Gaemers (voorzitter)
o Hoofdfunctie

Bestuurder Openbare Scholengroep Schoonoord
o Nevenfuncties

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Basisscholen
Alkemade

 Joost Schutte (lid)
o Hoofdfunctie

 Zelfstandig financieel professional & interim-manager
o Nevenfunctie

Lid Raad van Toezicht Stichting Informele Zorg Twente
Wil Ellenbroek (lid)

o Hoofdfunctie
Gepensioneerd (voormalige hoofdfunctie: bestuurder in het primair
onderwijs)

o Nevenfunctie
Lid van de RvT van de Stichting Proo
Lid van het toezichthoudend bestuur van de Kathedrale Koorschool Utrecht

 Rutger van Krimpen (lid)
o Hoofdfunctie

Algemeen directeur Stichting Pantar Amsterdam
o Nevenfunctie

Vicevoorzitter en penningmeester Cedris, brancheorganisatie Sociaal
Werkbedrijven
Lid Raad van Advies ZO-partners. Belangenorganisatie voor Amsterdam
Zuidoost

 Arlette Kock (lid)
o Hoofdfunctie

ZZP'er, werkzaam als interim-adviseur/-manager, organisatieadviseur en
coach

Toekomstige ontwikkelingen
In 2018 zal de aandacht van de RvT onder meer blijven uitgaan naar de gevolgen van de daling van
het leerlingenaantal, Passend Onderwijs, samenwerking met andere partners, de positionering van
de school in de omgeving, de financiën, het strategisch beleid, de borging en verdere ontwikkeling
van de kwaliteit van het onderwijs, het afleggen van een werkbezoek, zelfevaluatie, en het
ontplooien van activiteiten om de kennis van de raad actueel te houden. Tot slot wil de Raad van
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Toezicht graag laten weten de niet-aflatende grote betrokkenheid, deskundigheid en inzet bij het
gehele team, de medezeggenschapsraad, de directeur en de bestuurder zeer te waarderen en allen
daarvoor te bedanken.

Amersfoort, maart 2018
De heer Wil Ellenbroek
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Mozarthof (sinds 01-01-2018)

B2 JAARVERSLAG 2017 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Het jaar 2017 stond voor een groot deel in het teken van het werken aan en het bereiken van meer
inhoudelijke doelstellingen op de kerntaak: het geven van zo goed mogelijk onderwijs in een veilige
omgeving voor de leerlingen door docenten en specialisten.

BELEIDSTERREINEN
De MR heeft in 2017, veel aandacht besteed aan overleg met de directeur onderwijs en de
bestuurder over de volgende onderwerp:

Uitvoering strategie; Hoe kan de Mozarthof optimaal functioneren en welke stappen dienen
te worden gezet?

Daarnaast is aandacht besteed aan:
 Financiën en onderwijskwaliteit.

UITVOERING STRATEGIE
De Mozarthof wil zich duurzaam en naar de toekomst gericht op de kaart te zetten. De MR heeft
wederom in 2017 in samenspraak met alle stakeholders van de school (ouders, RvT, staf) vanuit haar
rol als medezeggenschapsraad aan dit proces een positieve en constructieve bijdrage geleverd.
Een belangrijke stap hiertoe is ook geweest om over te stappen op het 5 gelijke dagen model. De MR
heeft dit besluitvormingsproces zorgvuldig opgesteld en geïmplementeerd.
In eerste instantie heeft de MR negatief geadviseerd, hierbij volgend de kleine meerderheid bij de
ouderraadpleging.
Nadat gebleken was dat er uit onverwachte hoek zwaarwegende redenen waren om van dit eerder
genomen besluit af te wijken, heeft de MR de directie van de Mozarthof alsnog haar instemming
verleend aan het invoeren van het 5 gelijke dagen model. Invoering hiervan zal plaatsvinden met
ingang van het schooljaar 2018-2019.
Voor het personeel is vanaf het schooljaar 2016/2017 een proefjaar opgestart met een nieuwe CAO
op basis van het ‘overlegmodel’. Einde van het schooljaar 2016/2017 is na interne evaluatie gebleken
dat dit 'systeem' goed werkt.
Ook is hard gewerkt aan de accommodatie. Locatie Mozartlaan 31 is (financieel verantwoord) flink
aangepakt en toekomstgericht gemaakt. Het schoolplein zal nog volgen. De eerste plannen hiervoor
zijn al gemaakt. Ook is de inrichting van locatie Mozartlaan 29 beter afgestemd op haar functie: de
huisvesting van een leerling in het voortgezet onderwijs (met lockers, kantine et cetera).

FINANCIEEL
Gedurende het jaar 2017 heeft de MR wederom in alle openheid de algehele financiële positie van
de school kunnen volgen. Het is relatief eenvoudig om op transparante wijze en op elk gewenst
moment inzage te krijgen in de financiële cijfers en situatie van de school. De MR vindt dit belangrijk
(gelet op de diverse ontwikkelingen en veranderingen binnen het onderwijs) en wordt zo in staat
gesteld om de financiële positie van de school kritisch te kunnen monitoren.
De MR heeft haar vertrouwen uitgesproken in de begroting Mozarthof voor het jaar 2018, zoals
opgesteld door de bestuurder en geeft ook een positief advies over de meerjarenbegroting. De
Mozarthof toont financieel gezond en laat een goede financiële basis zien voor de toekomst.
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Strak financieel- en personeelsbeleid wordt gevoerd en blijft nodig gezien de dreigende terugloop
van de leerlingenaantallen. Ontwikkelingen vanuit ' Den Haag' en de effecten van passend onderwijs
op het leerlingaantal van de Mozarthof blijven eveneens onzekere factoren.

ONDERWIJSKWALITEIT
Zoals ook in de voorgaande jaren, heeft de school in 2017 weer hard moeten werken en vernieuwen
om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven borgen en ook voor de langere termijn op een
goed niveau te kunnen fungeren. De invoering van nieuwe (en aanpassing van huidige) systemen
zorgt ervoor dat de nodige stappen kunnen worden gezet. Dit blijft voor de MR een punt van
aandacht.
Nadat de bestuurder heeft besloten tot het opheffen van een ‘eigen’ functiegroep logopedie, is een
samenwerking aangegaan met Sherpa om deze functie van buitenaf in te vullen. Evaluatie laat zien
dat deze werkzaamheden naar ieders tevredenheid worden uitgevoerd.
De MR heeft haar bijdrage geleverd aan de sollicitatie bij de aanstelling van twee nieuwe leden van
de Raad van Toezicht (RvT). Verder heeft de MR ook een rol gehad bij de aanstellingsprocedure van
een nieuwe VSO-leider (gestart in mei 2017).

SAMENSTELLING
In 2017 is de samenstelling van de MR als volgt gewijzigd:

Afgetreden zijn: Karin Piëst, Ronald Smid en Dennis Sinkeldam.
Toegetreden: Marcel Smulders, Marianne Sabbé en Harriët Toren.

Aan het einde van 2017 kende de MR de volgende samenstelling:
Ouders (OMR): Stijn Eijkman (voorzitter), Christel Kooyman, Wide van der Kooij en Marcel
Smulders.
Personeel (PMR): Barbara de Koning, Miranda Hummel, Harriët Toren en Marianne Sabbé.

De MR heeft in 2017 in totaal 9 keer vergaderd als MR en verder nog 2 keer met de RvT
(respectievelijk in juni en december). Daarnaast heeft de MR aan het begin van het jaar samen
gezeten met een afvaardiging van ouderraad. In dit gecombineerd overleg zijn de taken/activiteiten
van zowel de MR als de OR aan bod gekomen.
Alle MR-leden worden bedankt voor hun inzet!

FINANCIEEL
Op basis van het leerlingaantal van de Mozarthof bedroeg de MR-begroting voor 2016 in totaal €
1000,-. Hiervan is in 2017 totaal € 350,- euro besteed aan teambuilding/diner, € 0,- aan scholing en
€150,- aan attenties.
Hierdoor resulteert een MR-budgetsaldo ad € 550,- euro. Dit positief saldo wordt toegevoegd aan de
algemene reserves van de school.

VOORUITBLIK
De focus zal in 2018 voornamelijk liggen op het vlak van inhoudelijke en onderwijskundige zaken
(met onderwerpen als onderwijsvernieuwing, uitstroom-profielen en stage-onderwijs). Ook zal er
meer focus komen te liggen op de kwaliteit van het onderwijs. De trend van een teruglopend
leerlingenaantal blijft een zorg en verdient wederom alle aandacht.

De MR heeft het afgelopen jaar geconstateerd dat de Mozarthof een solide financiële basis heeft,
maar strak financieel- en personeelsbeleid blijft noodzakelijk om klappen in de toekomst als gevolg
van o.a. een teruglopend leerlingenaantal verantwoord op te vangen.
Na haar keuze om over te stappen op het 5-gelijke-dagen model, zal de MR waar nodig meedenken
om te borgen dat deze overgang soepel zal verlopen.
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Verder ziet de MR het belang in van ouderparticipatie binnen de Mozarthof en zal zodoende hiervoor
alle aandacht vragen.
De MR heeft haar zorg uitgesproken over mogelijke ontwikkelingen rondom categorie 18 tot 20-
jarige scholieren en zal hiervoor alle aandacht vragen.
Eveneens ziet de MR het belang in van de samenwerkingsverbanden waarin de Mozarthof
vertegenwoordigd is en heeft dit op haar agenda staan.
De MR heeft zichzelf ten doel gesteld om gedurende dit lopend jaar nieuwe statuten en reglementen
op te stellen.

De MR hoopt en verwacht ook dat:
de huidige goede verstandhouding in de driehoek RvT – management – MR,
de verdere uitwerking van strategische keuzes (waar nodig),
de verdere uitwerking van reguliere/kleinere beleidsterreinen,
verdere verbetering van de onderwijskwaliteit,

de organisatie en de onderwijskwaliteit in 2018 ten goede zullen komen.

De MR zal als vanouds actief meedenken over die toekomst.

Maart 2018
Stijn Eijkman
Voorzitter Medezeggenschapsraad Stichting Mozarthof Hilversum
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B3 JAARVERSLAG 2017 OUDERRAAD

De ouderraad zet zich in namens de ouders/verzorgers van de leerlingen op de Mozarthof. Zij bestaat
uit zeven ouders en twee leerkrachten. Zowel ouders van SO leerlingen als ouders van VSO leerlingen
zijn hierin vertegenwoordigd. Vijf tot zes maal per jaar komt ze bij elkaar.

De ouderraad wil graag de schakel zijn tussen school en ouders/verzorgers als het gaat om:

a) Het stimuleren van ouder-/verzorgerbetrokkenheid
b) Het bevorderen van het contact tussen ouders/verzorgers en de school
c) Het organiseren van activiteiten in het belang van alle leerlingen van de Mozarthof

Om de activiteiten te kunnen betalen zamelt de ouderraad de ouder/verzorger bijdrage in. Deze
jaarlijkse bijdrage wordt voor een groot gedeelte gebruikt voor feestdagen voor alle leerlingen, zoals
Sinterklaas, Kerst en Pasen.

Daarnaast wordt ook bijgedragen aan:

- Het jaarlijkse klassenuitje en andere festiviteiten in de klas
- Het organiseren van een thema-avond op school
- De kampkosten, waaronder Duinrell, najaar kamp enz.
- Het Mozarthof-bestek bij het verlaten van de school
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B4 JAARVERSLAG 2017 STICHTING VRIENDEN VAN DE MOZARTHOF

In 2011 is er naast Stichting Mozarthof een nieuwe stichting in het leven geroepen, te weten
de Stichting Vrienden van Mozarthof. Deze Stichting handelt onafhankelijk van Stichting
Mozarthof en is geen verbonden partij. De Stichting Vrienden van Mozarthof stelt zich tot
doel via giften en donaties de school financieel te ondersteunen bij materiële uitgaven waar
geen ruimte voor bestaat vanuit de reguliere budgetten. De school dient daartoe bij de
Stichting Vrienden van Mozarthof een wensenoverzicht in. De Stichting Vrienden van
Mozarthof bepaalt welke doelen ondersteund zullen worden.

Stichting Vrienden van Mozarthof heeft een eigen bestuur. De directeur/ bestuurder van
Stichting Mozarthof wordt geraadpleegd als adviseur met betrekking tot de aanvragen die
gedaan zijn.

Ook in 2017 is de samenwerking met de Stichting Vrienden van Mozarthof weer optimaal
geweest en zijn de aangegeven wensen weer mooi vervult.

Vanuit de Stichting is er gecollecteerd voor de NSGK.

In 2017 heeft de Stichting financiële bijdragen geleverd:

Schoolreisje Walibi
Aanschaf boeken voor de schoolbibliotheek.
Bijdrage indoor skiën
Bijdrage voor wintersport in Oostenrijk voor 2 leerlingen
Aanvulling wintersportkamp in Wagrain
Ondersteuning verleent bij culturele activiteiten
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KENGETALLEN

20162017

Liquiditeit 5,205,51
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 69,9574,13
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Solvabiliteit 2 83,3285,89
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Rentabiliteit 4,445,55
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen excl. MVA 33,9433,22
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

Weerstandsvermogen incl. MVA 40,7346,59
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

Huisvestingsratio 4,015,08
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale
lasten * 100 %)

Personele lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 88,8888,03

Materiële lasten / totale lasten + fin lasten (in %) 11,1211,97

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te
voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn
gefinancierd met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde
resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de
exploitatie op te vangen.

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten.



Stichting Mozarthof, Hilversum

- 52 -

B1 GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met inachtneming
van de daarin aangeduide uitzonderingen.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het
jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande
jaar, alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in het jaarverslag worden besproken
en heeft voor de bedragen die in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien dit
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting
op de betreffende jaarrekeningpost.

Op basis van de brief van 1 december 2017 van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs
en Media zijn de bedragen die het Samenwerkingsverband als gelden passend onderwijs heeft
doorbetaald aan de aangesloten schoolbesturen als volgt verwerkt:
- gelden die OCW namens de Samenwerkingsverbanden aan de scholen overmaakt zijn
verantwoord onder categorie 3.1.1 Ontvangen Rijksbijdragen;
- de overige generieke overdrachten (bedrag per leerling) en speciale overdrachten
(arrangementen) worden onder categorie 3.1.3.3 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage
Samenwerkingsverbanden verwerkt.
In de vergelijkende cijfers en de begroting zijn deze bedragen aangepast en ook onder deze
categorieën verwerkt.

Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd.

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa.
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
restwaarde.
Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar wordt €
450,- aangehouden.

De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Gebouwen: 20 tot 25 jaar.
Vervoermiddelen: 3 jaar.
Technische zaken: diverse afschrijvingstermijnen op basis van geschatte levensduur.
Alle meubilair: 10 tot 30 jaar.
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ICT: computers, servers en printers 3 tot 5 jaar; netwerkbekabeling 20 jaar; smartboards 10 jaar.
Onderwijsleerpakket en apparatuur: 4 tot 10 jaar.
Voor activa aangeschaft voor 1 januari 2016 kunnen andere afschrijvingstermijnen gelden.

Vorderingen.
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen en overlopende activa.
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de
toelichting op de balans anders is aangegeven.

Liquide middelen.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe
beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen.
Liquide middelen die langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt
onder de financiële vaste activa.

Eigen Vermogen.
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die voortkomt uit de door (semi-)
overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en reserves uit publieke
middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling. Deze
wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit
resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijkerwijs
geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn
gebracht. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de
voorziening jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend. Kortlopend heeft betrekking op het
deel van de voorziening met een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het deel
met een looptijd langer dan één jaar.

Voorziening jubilea:
Op grond van de Richtlijnen voor de  Jaarverslaggeving is een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding
van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor
een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening
gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1%.
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Voorziening groot onderhoud:
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten wordt bepaald op basis van de
te verwachten kosten voor cyclisch groot onderhoud voor de komende 10 jaar op basis van het
meerjarenonderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud
wordt ten laste van de voorziening gebracht.

Langlopende en kortlopende schulden en overige verplichtingen.
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste
opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rekenmethode.

De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. De
overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de kortlopende schulden zijn te
plaatsen.

Kasstroomoverzicht
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten geeft het kasstroomoverzicht inzicht
in de financiering en liquiditeit.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt
het resultaat (saldo van baten en lasten) als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de
in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Transacties waarbij
geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in
het kasstroomoverzicht opgenomen.

RESULTAATBEPALING

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor
het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar statuten geen
bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire regeling
winstbestemming.

(Rijks)bijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie, verstrekt door het Ministerie
van OCW, opgenomen. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband
ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de
staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de
staat van de baten en lasten verantwoord 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 als terug te betalen subsidie zodra de bestedingstermijn is verlopen op
balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door
gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

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

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
(waaronder ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking
hebben.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door
het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.

Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op
deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en
worden op verplichte en contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het
middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te
verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer
de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering
van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen.

De dekkingsgraad van het ABP ultimo 2017 is 104,4%.
Per ultimo 2016 was deze 96,6%.

Afschrijvingen
Materiële Vaste Activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het
schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als
de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van
het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het
bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te
handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit
hoofde van de financiële instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico,
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het kasstroomrisico en renterisico.

Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.
De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden.

Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's
beheerst.

Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2017
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201631 december 2017
€€€€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Gebouwen en terreinen 7.754234.170
Technische zaken 37.95847.581
Vervoermiddelen 6.3893.322
Meubilair 141.822158.516
ICT 81.31076.099
OLP en apparatuur 34.81241.944

310.045561.632

Vlottende activa

Vorderingen 2
Debiteuren 3.0002.063
Ministerie van OCW 229.778236.109
Overlopende activa 14.34818.531
Overige vorderingen 49.3095.478

296.434262.181

Liquide middelen 3 1.741.6301.691.306

2.348.1102.515.120
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B2 BALANS PER 31 december 2017
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 201631 december 2017
€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen 4

Algemene reserve 1.550.3311.668.041
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 92.100196.295

1.642.4301.864.336

Voorzieningen 5

Personeelsvoorzieningen 41.18938.025
Overige voorzieningen 272.778257.924

313.967295.949

Kortlopende schulden 6

Crediteuren 55.86154.393
Belasting en premie sociale verzekeringen 166.854133.056
Schulden terzake van pensioenen 31.09137.097
Overige kortlopende schulden 27.29010.459
Overlopende passiva 110.617119.830

391.712354.835

2.348.1102.515.120
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Realisatie
2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 3.926.0533.707.3503.921.431
Overige overheidsbijdragen en subsidies 46.27635.14535.333
Overige baten 52.63118.77541.508

4.024.9593.761.2703.998.271

Lasten

Personele lasten 3.424.6583.251.0053.326.973
Afschrijvingen 46.17749.30052.872
Huisvestingslasten 154.072148.400188.501
Overige instellingslasten 227.446194.200210.182

3.852.3533.642.9053.778.528

Saldo baten en lasten 172.606118.365219.743

Financiële baten en lasten

Financiële baten 7.20010.0003.007
Financiële lasten 917600845
Financiële baten en lasten 6.2839.4002.162

Resultaat 178.889127.765221.906
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2017

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden
aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.

20162017
€€€€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 172.606219.743

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 46.17752.872
- Mutaties voorzieningen -12.991-18.018

33.18634.853

Veranderingen in vlottende middelen
 - Vorderingen 13.84434.253
 - Kortlopende schulden -32.062-36.877

-18.218-2.624

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 187.574251.972

 - Ontvangen interest 7.2003.007
 - Betaalde interest -917-845

6.2832.162

Kasstroom uit operationele activiteiten 193.857254.135

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -83.538-304.458

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -83.538-304.458

Mutatie liquide middelen 110.320-50.324

Beginstand liquide middelen 1.631.3101.741.630
Mutatie liquide middelen 110.320-50.324
Eindstand liquide middelen 1.741.6301.691.306
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA
 31-12-2016 31-12-2017

€€

1 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 7.754234.170
Technische zaken 37.95847.581
Vervoermiddelen 6.3893.322
Meubilair 141.822158.516
ICT 81.31076.099
OLP en apparatuur 34.81241.944

310.045561.632

TotaalOLP en
appara-

tuur

ICTMeubilairVervoer-
middelen

Tech-
nische
zaken

Gebouw-
en en

terreinen
€€€€€€€

Boekwaarde  31
december 2016
Aanschaffingswaarde 956.458183.606260.115419.86423.62761.1038.143
Cumulatieve
afschrijvingen -646.413-148.794-178.805-278.042-17.238-23.145-389

Boekwaarde  31
december 2016 310.04534.81281.310141.8226.38937.9587.754

Mutaties
Investeringen 304.45815.3389.93335.942013.357229.888
Desinvesteringen -464.764-128.986-146.850-159.442-15.500-13.9850
Afschrijvingen -52.872-8.207-15.144-19.248-3.067-3.734-3.472
Afschr.
desinvesteringen 464.764128.986146.850159.44215.50013.9850

Mutaties boekwaarde 251.5877.132-5.21116.694-3.0679.623226.416

Boekwaarde  31
december 2017
Aanschaffingswaarde 796.15269.958123.198296.3648.12760.475238.031
Cumulatieve
afschrijvingen -234.520-28.014-47.099-137.847-4.805-12.894-3.861

Boekwaarde 31
december 2017 561.63241.94476.099158.5163.32247.581234.170

Afschrijvingspercentages
van t/m

Gebouwen en terreinen 4,00 % 5,00 %
Technische zaken 2,50 % 10,00 %
Vervoermiddelen 33,33 % 33,33 %
Meubilair 3,33 % 25,00 %
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ICT 10,00 % 33,33 %
OLP en apparatuur 10,00 % 25,00 %
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 31-12-2016 31-12-2017
€€

2 Vorderingen

Debiteuren 3.0002.063
Ministerie van OCW 229.778236.109
Overige vorderingen 49.3095.478
Overlopende activa 14.34818.531

296.434262.181

Ministerie van OCW
Bekostiging OCW 229.778236.109

229.778236.109

Overige vorderingen
Vervangingsfonds inzake salariskosten 28.263223
Overige vorderingen 21.0465.256

49.3095.478

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 14.348865
Overige overlopende activa 017.666

14.34818.531

 31-12-2016 31-12-2017
€€

3 Liquide middelen

Banktegoeden 1.741.6301.691.306
1.741.6301.691.306

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur 33.30059.087
Betaalrekening school 9.52512.212
Spaarrekening 1.698.8051.620.008

1.741.6301.691.306



Stichting Mozarthof, Hilversum

- 64 -

PASSIVA

4 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo 31-12-

2017
Overige

mutaties
ResultaatSaldo 1-1-

2017

Algemene reserve 1.668.0410117.7101.550.331

Bestemmingsreserves publiek (A)
Reserve personeel 196.2950121.26075.035
Bestemmingsreserve nulmeting 00-17.06517.065

196.2950104.19692.100

Totaal bestemmingsreserves (A + B) 196.2950104.19692.100

Eigen vermogen 1.864.3360221.9061.642.430

Saldo
 31-12-

2017

VrijvalOnttrek-
kingen

DotatiesSaldo
 1-1-
2017

5 Voorzieningen

Personeel:
Jubilea 38.0250-3.164041.189

38.0250-3.164041.189

Overig:
Onderhoud 257.9240-54.85440.000272.778

257.9240-54.85440.000272.778

Voorzieningen 295.9490-58.01840.000313.967

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.
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 31-12-2016 31-12-2017
€€

6 Kortlopende schulden

Crediteuren 55.86154.393
Belasting en premie sociale verzekeringen 166.854133.056
Schulden terzake van pensioenen 31.09137.097
Overige kortlopende schulden 27.29010.459
Overlopende passiva 110.617119.830

391.712354.835

Belasting en premie sociale verzekeringen
Loonheffing 89.76882.846
Premies sociale verzekeringen 43.55742.617
Premie vervangingsfonds / participatiefonds 33.5297.593

166.854133.056

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 27.29010.459

27.29010.459

Overlopende passiva
Uitkeringen ziektewet/WIA 8.4058.405
Nog te betalen vakantiegeld 101.541104.978
Vooruitontvangen investeringssubsidies gemeente 1450
Vooruitontvangen bedragen 05.594
Lief en Leed/Personeelsfonds 526853

110.617119.830
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Model G Specificatie posten OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeniningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Bedrag
toewijzing

Ontvangen
t/m
verslagjaar

geheel
uitgevoerd
en afgerond

nog niet
geheel
afgerond

Kenmerk datum EUR EUR

0 0

totaal 0 0

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeniningsclausule
(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag
toewijzing

Ontvangen
t/m
verslagjaar

Totale lasten

Kenmerk datum EUR EUR EUR

0 0 0

totaal 0 0 0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Bedrag
toewijzing

Saldo
01-01-17

Ontvangen
in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Totale lasten
31-12-17

Saldo nog te
besteden
ultimo
verslagjaar

Kenmerk datum EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

totaal 0 0 0 0 0 0

Toewijzing

Toewijzing

Toewijzing

de prestatie is ultimo verslagjaar
conform de subsidiebeschikking

(aankruisen wat van toepassing is)

Te verrekenen ultimo
verslagjaar

EUR

0

0
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Baten

Realisatie
2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

€€€

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Personeel 3.308.5583.181.7763.303.844
Vergoeding Materiële Instandhouding 401.681382.440383.531
Vergoeding PAB 101.31094.22196.753
Niet-geoormerkte subsidies 89.83848.91352.884
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen SWV 24.666084.418

3.926.0533.707.3503.921.431

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten 0090
Gemeente: (vrijval) 1e inrichting 1.200145145
Gemeente: vergoeding zwemlessen 1.92800
Gemeente: verg. onderwijsbegeleiding 5.9916.5006.500
Gemeente: vergoeding gymzaal 37.15728.50028.598

46.27635.14535.333

Overige baten
Verhuur medegebruik 9.6408.7759.888
Ouderbijdragen/Baten schoolfonds 21.95610.00018.782
Overige baten 21.035012.839

52.63118.77541.508

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 2.578.3823.126.0052.392.972
Sociale lasten 588.7250434.200
Pensioenlasten 287.1230328.260
Overige personele lasten 111.398125.000212.657
Uitkeringen (-/-) -140.9710-41.117

3.424.6583.251.0053.326.973

Lonen en salarissen
Salariskosten directie 307.359284.780277.716
Salariskosten OP 1.585.7521.523.7101.568.471
Salariskosten OOP 1.250.3341.062.4901.064.682
Salariskosten vervanging eigen rekening 104.604141.300103.798
Salariskosten zw-gerelateerde vervanging 40.323029.386
Salariskosten seniorenregeling 93.71774.07579.679
Onkostenvergoeding via salaris 00801
Salariskosten ouderschapsverlof 45.5827.65021.730
Overige salariskosten 24.04231.0003.739
Werkkosten PSA 2.5201.0005.431
Correctie sociale lasten -588.7250-434.200
Correctie pensioenlasten -287.1230-328.260

2.578.3823.126.0052.392.972
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Realisatie
2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

€€€

Sociale lasten
Sociale lasten 588.7250434.200

588.7250434.200

Pensioenlasten
Pensioenlasten 287.1230328.260

287.1230328.260

Overige personele lasten
Nascholing 44.09030.00015.765
Mutatie vakantie-uitkeringen -14.38200
Kosten Arbo 12.56810.00019.316
Vrijval Duurzame Inzetbaarheid -10.91100
Vrijval voorziening jubilea -3.6080-880
Overige personeelskosten 24.90415.00018.489
Personele kosten externen 31.93650.000142.933
Werkkosten FA 26.80120.00017.035

111.398125.000212.657

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -140.9710-41.117

-140.9710-41.117

Personeelsbezetting

20162017
Aantal FTE'sAantal FTE's

DIR 3,292,85
OP 26,3724,28
OOP 25,2623,57

54,9250,70
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WNT-verantwoording 2017 Stichting Mozarthof te Hilversum

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.
De WNT is van toepassing op Stichting Mozarthof.
Het voor Stichting Mozarthof toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 107.000.

Gemiddelde baten 2 complexiteitspunten.
Gemiddeld aantal leerlingen 1 complexiteitspunt.
Het aantal gewogen onderwijssoorten is 1 complexiteitspunt.
Dit totaal van 4 complexiteitspunten correspondeert met WNT-klasse A.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking
en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand
van de functievervulling.

Bedragen x € 1 E. Knies

Functiegegevens Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 0,5040

Gewezen topfunctionaris nee

(Fictieve) dienstbetrekking ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 44.103

Beloningen betaalbaar op termijn € 7.062

Subtotaal € 51.165

Individueel bezoldigingsmaximum € 53.928

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totaal bezoldiging € 51.165

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband 2016 (fte) 0,5040

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 44.192
Beloningen betaalbaar op termijn € 5.808

Totaal bezoldiging 2016 € 50.000
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 J.P. Gaemers
W.H.

Ellenbroek A. Kock J.F. Schutte R. van Krimpen

Functie Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functie
vervulling in 2017 01/01-31/12 01/01-31/12 01/05-31/12 01/01-31/12 01/05-31/12

Bezoldiging 3.000 2.400 1.600 2.400 1.666
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op
termijn
Subtotaal 3.000 2.400 1.600 2.400 1.666

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum 16.050 10.700 7.133 10.700 7.133

-/- onverschuldigd betaald
bedrag € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 3.000 € 2.400 € 1.600 € 2.400 € 1.666

Reden waarom overschrijding
al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde
dienstvervulling in 2016 01/01-31/12 01/07-31/12 N.v.t. 01/01-31/12 N.v.t.

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Totaal bezoldiging 2016 € 3.000 € 1.200 € 0 € 2.400 € 0

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam Topfunctionaris Functie
R. Stevens lid
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Realisatie
2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

€€€

Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen 2424003.472
OLP en apparatuur 7.11110.0008.207
Meubilair 16.10215.60019.248
ICT 17.25517.00015.144
Technische zaken 2.8113.1003.067
Vervoermiddelen 2.6573.2003.734

46.17749.30052.872

Huisvestingslasten
Dotatie onderhoudsvoorziening 26.00026.00040.000
Onderhoud gebouw 11.26610.00026.780
Energie en water 49.03545.00043.600
Schoonmaakkosten 58.12756.00060.056
Belastingen/Heffingen 5.5585.4007.163
Tuinonderhoud 01.0002.553
Bewaking en beveiliging 3.4452.0004.716
Onderhoudsbeheer 152.5003.219
Overige huisvestingslasten 625500415

154.072148.400188.501

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 43.99235.00032.612
Reis- en verblijfkosten 6861.0001.676
Accountantskosten 11.7986.0005.663
Telefoonkosten 2.2702.5001.886
Overige administratie- en beheer 14.83216.00017.940

73.57860.50059.776

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair 2.0883.0001.833

2.0883.0001.833

Overige
Representatiekosten 3.6751.5001.609
Contributies 13.08510.0009.064
Schooltest/onderzoek/begeleiding 2842.0002.652
Bijzondere activiteiten 2.6554.0001.287
Schoolzwemmen 8.03600
Verzekeringen 9341.0001.067
Portikosten/drukwerk 6.0974.0003.704
PR 05.0005.689
Kantinekosten 6.5976.0008.089
Culturele vorming 1.4092.0002.258
Lasten schoolfonds/betaald uit ouderbijdragen 12.76710.00018.485
Kosten (G)MR/OR 3941.000425
Kosten vervoermiddelen 9.71810.0008.045
Overige uitgaven 6.1591.7008.491

71.81058.20070.866
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Realisatie
2016

Begroting
2017

Realisatie
2017

€€€

Leermiddelen
Onderwijsleerpakket 30.31122.50025.491
Informatietechnologie 26.37325.00026.912
Kopieerkosten 23.28725.00022.704
Kosten tijdelijke gastleerling 002.600

79.97172.50077.707

Totaal Overige instellingslasten 227.446194.200210.182

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten 7.20010.0003.007

7.20010.0003.007

Financiële lasten
Bankkosten 917600845

917600845

Totaal financiële baten en lasten 6.2839.4002.162

Realisatie Begroting Realisatie
Specificatie honorarium 2017 2017 2016

Onderzoek jaarrekening 5.663 6.000 11.798
Andere controleopdrachten 0 0 0
Fiscale adviezen 0 0 0
Andere niet-controle-diensten 0 0 0

Totaal accountantslasten 5.663 6.000 11.798

Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:403 Deelname Consolidatie
Vorm 2017 zetel activiteiten Vermogen jaar 2017 BW

31-12-2017
EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

SWV Unita Vereniging Hilversum 4 Nee 0

Coöperatie samenwerkende
schoolbesturen in het Gooi U.A.
(Qinas) Coöperatie Bussum 4 Nee 0

Stichting Passenderwijs Stichting Woerden 4 Nee 0

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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B10 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Per 15 april 2014 heeft de Stichting tweemaal een bruikleenovereenkomst met Langerak de Jong
voor het gebruik van 2 koffieautomaten gedurende 5 jaar. De kosten bedragen per automaat €
340,- excl. BTW per jaar.

Voor schoonmaakonderhoud is per 5 augustus 2013 een overeenkomst aangegaan met Keep it
Clean voor een perioden van 2 jaar. Zonder opzegging zal de overeenkomst daarna per jaar
verlengd worden. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.
De maandelijkse kosten bedragen € 2.651,25 excl. BTW.
De kosten Voor periodieke werkzaamheden zoals marmoleum strippen/schrobben en polymeren
bedragen € 5.101,50 excl. BTW per jaar.

Voor kopieerapparatuur is er een huurovereenkomst inclusief service met Océ afgesloten. De
overeenkomst is met ingang van 9-2-2015 aangegaan voor 45 maanden. De huurprijs bedraagt €
2.911,26 incl. BTW per kwartaal.

Met Canon Business Center is een overeenkomst voor kopieerapparatuur afgesloten per 1
september 2017 voor een periode van 36 maanden. De maandelijkse kosten bedrag
€ 1.320,- excl. BTW.

De contracten worden jaarlijks geïndexeerd.

Duurzame inzetbaarheid
Werknemers hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid verlofuren te sparen.
In het jaarlijkse gesprek rondom normjaartaak wordt per schooljaar vastgesteld op welke wijze de
uren duurzame inzetbaarheid worden ingezet. In 2017 is niet gekozen voor het sparen.
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B11 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor
de interpretatie van de cijfers.
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B12 VASTSTELLING JAARVERSLAG

Opgesteld door het bestuur/uitvoerend orgaan te Hilversum op ………………… 2018.

Vastgesteld op ………………2018 door de ledenvergadering/toezichthoudend orgaan.



 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: de raad van toezicht van Stichting Mozarthof 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Mozarthof te Hilversum 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 Mozarthof te 

Hilversum op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

� zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2017 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 2017.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2017;  

2. de staat van baten en lasten over 2017; 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 2017 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Mozarthof te Hilversum 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.  

 

 

 

 

 

 



 

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; 

� het verslag van de raad van toezicht; 

� 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 2017 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 2017 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 fouten of fraude 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.  

  

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen 

in de bijlage bij onze controleverklaring.  

 

Geldermalsen, 14 juni 2018 

Van Ree Accountants 

 

Was getekend 

 

J. Berkouwer RA MSc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage bij de controleverklaring:  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

� het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen 

van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet 

rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden 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 

continuïteitsveronderstelling 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 de 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.  
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C2 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2017 ad € 221.906 als volgt over de reserves.

2017
€

Resultaat algemene reserve 117.710

Bestemmingsreserve nulmeting -17.065
Resultaat reserve personeel 121.260
Resultaat bestemmingsreserve publiek (A) 104.196
Resultaat bestemmingsreserve (A+B) 104.196

Resultaat Eigen vermogen 221.906


