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Geacht College,

Hierbij stuur ik u de door het college van bestuur vastgestelde begroting 2019 toe. De raad van toezicht 
van de stichting heeft tijdens haar vergadering op 12 december jl. de begroting goedgekeurd.

Wij verzoeken u om goedkeuring van de begroting 2019 van WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs 
Rijn- en Heuvelland).

Bij vragen kunt u contact opnemen en zijn we tot toelichting bereid.

Met vriendelijke groet.

Wubbo J. Wever
voorzitter college van bestuur
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WereldKidz is de merknaam van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland, 
kvknr30200523 bank 240101960



Samen Leren

BEGROTING

2019



Besluitvormingstraject

Het college van bestuur van WereldKidz heeft het voorgenomen besluit tot vaststelling van de 
begroting 2019 genomen op 28 november 2018. De raad van toezicht heeft in de vergadering van 
12 december 2018 de begroting goedgekeurd. Daarna is deze door het college van bestuur 
vastgesteld.
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Inleiding

Voor u ligt de begroting van WereldKidz voor het kalenderjaar 2019. Het is een begroting met een 
licht positief resultaat. Voor de verdeling van de budgetten over de scholen zijn dezelfde normen als 
in 2018 gebruikt.

In deze begroting vindt u ook de meerjaren begroting 2019 - 2022. Daarbij is rekening gehouden met 
lichte groei van het aantal leerlingen in 2019 en een stabiele situatie in de jaren daarna. De begroting 
is gebaseerd op de strategische doelen. In het strategisch beleidsplan leest u de koers van 
WereldKidz. Momenteel wordt het strategische beleidsplan voor de komende 4 schooljaren 
geschreven. Voor 1 augustus 2019 wordt dit plan vastgesteld.

Verdeling van de middelen
De middelen worden verdeeld conform een aantal normen (zie bijlage 1). De normbedragen zijn 
enerzijds historisch bepaald en anderzijds gebaseerd op benchmarkgegevens.
Voor het speciaal onderwijs. Meerklank, wordt rekening gehouden met de specifieke bekostiging 
voor deze vorm van onderwijs.

Rijksbekostiging
De rijksvergoeding 2019 is voor 7/12 gebaseerd op vastgestelde beschikkingen schooljaar 18/19. De 
inkomsten voor het komende schooljaar 19/20 zijn nog niet bekend. In de begroting is uitgegaan van 
extrapolatie, waarbij rekening is gehouden met 1,5% ophoging van de personele bekostiging. Verder 
is rekening gehouden met groei op basis van daadwerkelijke inschrijvingen van leerlingen en de 
daarmee samenhangende financiering. In de begroting zijn de gevolgen van de nieuwe onderwijs cao 
en van de maatregelen voor werkdrukvermindering verwerkt. Er is uitgegaan van een evenwicht 
tussen toenemende kosten en hogere Rijksbekostiging.

Leerlingaantallen
Landelijk is er sprake van demografische krimp, waarbij er grote regionale verschillen zijn. Daarbij zijn 
er andere factoren van invloed op het leerlingenaantal (zoals het onderwijsconcept en concurrentie). 
Er zijn WereldKidz-scholen waarvan het leerlingenaantal daalt, stabiel blijft of groeit.
De leerlingentelling van 1 oktober 2018 ligt, ondanks de sluiting van de Vrije Vogel (AZC-school),
14 leerlingen hoger dan in 2017. De prognose voor 2019 geeft groei aan, namelijk met 78 leerlingen. 
Daarna is de verwachting dat het leerlingenaantal stabiel blijft. Onderstaand de prognose 
leerlingaantal voor de periode 2019-2021 inclusief vijfjaar historie (2014-2018).

Leerlingaantallen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PO 4450 4399 4315 4513 4529 4607 4607 4607
S(V)0 132 130 128 130 128 128 128 128

4582 4529 4443 4643 4657 4735 4735 4735

ontwikkeling in % -1,2% -1,9% 4,5% 0,3% 1,7% 0,0% 0,0%

ontwikkeling in aantallen -53 -86 200 14 78 0 0

Nieuwe Islamitische school in verzorgingsgebied
Op 1-8-2019 start in Zeist een islamitische school. Er wordt onderzocht welke effecten dit heeft voor 
WereldKidz. Het meest waarschijnlijke scenario is dat WereldKidz Koppel fuseert met WereldKidz Op 
Dreef. Er is zorgvuldig overleg met alle betrokkenen (ouders, gemeente andere schoolbesturen). Het 
doel is een zorgvuldige plaatsing van de leerlingen.

Begroting 2019-2020



Berekening loonkosten
Het bestuursformatieplan 2018/2019 vormt de basis voor de loonkostenberekening 2019. Het 
formatiegetal voor de scholen is voor het nieuwe schooljaar nagenoeg gelijk gehouden. De sluiting 
van de Vrije Vogel (AZC-school) en de fusie van Koppel met Op Dreef heeft invloed op de totale 
loonkosten.

De CAO-PO heeft invloed op de loonkosten. De salarissen van alle medewerkers stijgen, de salarissen 
van de leerkrachten stijgen het meest. Het benodigde budget is aangepast aan de 
loonkostenstijgingen. In 2019 en 2020 is er sprake van verdere loonsverhogingen.
Door de personele bekostiging minder behoudend te begroten (m.n. bijzondere bekostiging voor 
doelgroepen en het effect van de referentiesystematiek (de jaarlijkse indexering) ontstaat er extra 
ruimte voor formatiebudget. Een analyse van de rapportages in 2018 en de jaarrekeningen van de 
afgelopen twee jaren rechtvaardigen deze keuze.

Onderhoud
De kwaliteit van de gebouwen verschilt, leder jaar wordt het bestaande meerjaren onderhoudsplan 
(MOP) geactualiseerd. De uitvoering van het MOP verbetert de technische staat van onderhoud 
onderhoud aan onze gebouwen. Voor de financiering van het MOP is een voorziening onderhoud 
ingericht. De huidige dotatie aan deze voorziening is voldoende om het actuele onderhoudsplan uit 
te kunnen blijven voeren. Het gaat om € 783.000 per jaar.

Het is wenselijk om de uitstraling van de gebouwen aandacht te geven. De mogelijkheden om de 
uitstraling te verbeteren zijn echter beperkt gezien de beperkte overheidsbijdragen. Voor 2019 is 
€ 58.000 budget beschikbaar om op verzoek van directeuren enkele investeringen te kunnen doen.

Passend onderwijs
\A/ereldKidz ontvangt van vier samenwerkingsverbanden middelen voor passend onderwijs. Deze 
inkomsten zijn volledig beschikbaar voor ondersteuning van kinderen en leerkrachten. Het budget 
wordt ingezet voor intern begeleiders, lichte ondersteuning en extra ondersteuning. In 2019 nemen 
de ontvangen bijdragen vanuit de samenwerkingsverbanden toe met € 85.000.
De directeur en de IB-er gaan over de inzet van de lichte ondersteuning.
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1. De begroting 2019 (op hoofdlijnen)

De baten en lasten zijn gelijk aan € 30,7 miljoen en het verwachte exploitatieresultaat is € 2.831 
positief. Ten opzichte van de begroting 2018 liggen de baten en lasten € 1,4 miljoen hoger. De 
Rijksbijdrage wordt begroot op € 30,4 miljoen. Hierin is het effect van groei verwerkt. Ter dekking 
van de opstartkosten van het Vrijeschoolonderwijs te Amerongen ontvangt WereldKidz tot einde 
schooljaar 18/19 maandelijks een forse gift. We zijn de geefster daar zeer zeer erkentelijk voor.

De personele lasten worden begroot op € 25,4 miljoen. Hierin is verwerkt:
De nieuwe cao 2018-2019, inclusief wijzigingen 2019;
Een formatiebudget van 334 fte (jaar gemiddelde); 
lichte toename uitgavenniveau overige personele lasten.

Het percentage loonkosten van de totale kosten stijgt van 81% in 2018 naar 83% in 2019.

In de begroting is een investeringsprogramma (ICT, methodes en vooral schoolmeubilair) verwerkt 
van € 0,5 miljoen. De investeringen zijn als materiële vaste activa in de balans opgenomen.
De afschrijvingslasten nemen toe, maar minder dan vorig jaar begroot. Het investeringsprogramma 
meubilair uit 2018 (€ 1,1 miljoen) loopt uit tot voorjaar 2019. De huisvestingslasten 2019 zijn 
nagenoeg onveranderd. De budgetten voor energie, schoonmaakartikelen en beveiligingscontracten 
sluiten aan op het uitgavenniveau 2018.

De instellingslasten zijn neerwaarts bijgesteld. De aanbesteding van kopieerfaciliteiten heeft een 
forse besparing opgeleverd. Verder stijgen de licentiekosten digitale leermethoden minder hard dan 
vorig jaar voorspeld.

Baten en lasten
JR 2017 B2018 B2019

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW € 27.942.574 € 28.976.335 € 30.407.490
3.2 Overige overheidsbijdragen € 175.000 € 85.000 € 110.000
3.5 Overige baten € 465.749 € 156.000 € 233.000

€ 28.583.323 € 29.217.335 € 30.750.490
Lasten
4.1 Personeelslasten € 22.386.824 € 23.628.180 €25.391.992
4.2 Afschrijvingen € 580.441 € 742.092 € 726.958
4.3 Huisvestingslasten € 2.630.782 € 2.591.000 € 2.614.709
4.4 Overige instellingslasten € 2.266.069 € 2.228.737 € 2.014.000

€ 27.864.116 € 29.190.009 € 30.747.659

Saldo baten en lasten € 719.207 € 27.326 €2.831
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1.2 Kengetallen vermogens en budgetbeheer
Deze kengetallen vormen het toetsende kader voor de begrotingsopstelling. Hieronder volgt een 
korte toelichting.

De solvabiliteit verschaft inzicht in de financiering opbouw en geeft aan in hoeverre op lange termijn 
aan de verplichtingen voldaan kan worden.
Definitie: Eigen vermogen, inclusief voorzieningen gedeeld door het totale vermogen (balanstotaal).

Het weerstandsvermogen relateert de omvang van het eigen vermogen aan de grootte van de 
stichting. De inspectie van het onderwijs hanteert een ondergrens van 5%. Een instelling komt in de 
gevarenzone indien het weerstandsvermogen onder de 10% uitkomt.
Definitie: Eigen vermogen gedeeld door de totale baten (exclusief bijzondere baten)

De liquiditeit geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan. 
Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen + vorderingen) en de 
kortlopende schulden. Daarnaast hanteert WereldKidz nog een interne norm. De liquide middelen 
(banksaldo) mag niet lager zijn dan 100% van de maandelijkse (bruto) loonkosten, zijnde € 1,9 
miljoen.

De huisvesting ratio maakt inzichtelijk welk deel van het budget besteed wordt aan gebouw 
gerelateerde uitgaven. Indien dit percentage de 10% overschrijdt dan zou dit kunnen wijzen op een 
te hoog aandeel huisvestingslasten.
Definitie: De huisvestingslasten gedeeld door de totale lasten

De financiële positie van WereldKidz is op orde. De investeringen zijn verantwoord en de kengetallen 
voldoen aan de interne grenswaarden. De uitkomst is, dat:

De solvabiliteit ruim boven de ondergrens van 30% uitkomt;
Het weerstandsvermogen ruim boven de ondergrens van 5% ligt;
De liquiditeit uitkomt op 2,0 en daarmee de bovengrens overstijgt;
De verhouding rijksbijdragen/totale baten uitkomt op 99%. Deze ligt voor WereldKidz hoog, 
omdat er nagenoeg geen andere inkomsten zijn en de inkomsten passend onderwijs als 
rijksbijdragen beschouwd worden;
De twee kengetallen personele lasten binnen de onder en bovenwaarde vallen.
De huisvestingsratio onder de bovengrens ligt.

Interne signaleringgrenzen
Grenswaarden vermogensbeheer onder boven JR 2017 B2018 B2019

Solvabiliteit (EV+VZ/TV) 30% geen 61% 62% 71%

Weerstandsvermogen (EV/TB) 5% geen 12% 13% 15%

Liquiditeit (VA/VS) 1,0 1,5 1,7 1,5 2,0
Rentabiliteit 0,0% 5,0% 2,5% 0,1% 0%

Interne signaleringgrenzen
Grenswaarden budgetbeheer onder boven JR 2017 B2018 B2019
Rijksbijdragen/baten: 90% 98% 98% 99% 99%

Personele lasten/totale lasten 75% 85% 80% 81% 83%
Huisvestingsratio geen 10% 9% 9% 9%

EV/totale lasten 10% geen 13% 13% 15%

Personele lasten/Rijksbijdragen 75% 90% 80% 82% 84%
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2. De Rijksbekostiging 2019
Onderstaand de opbouw van de Rijksbekostiging. De personele bekostiging neemt toe door groei van 
het leerlingenaantal en de extra middelen ter compensatie van de stijging van de (loon)kosten door 
de nieuwe cao. In tegenstelling tot vorig jaar verwachten we voor 2019 geen groeibekostiging. 
Oorzaak hiervan is de sluiting van de Vrije Vogel en de komst van de Islamitische school. Verder 
verwachten we minder bekostigde nieuwkomers en zijn de baten daarvoor verlaagd. Uiteraard dalen 
de personele lasten voor dit onderwijs.
Het hogere leerlingenaantal verklaart de hogere materiële bekostiging. De structurele bijdrage in de 
vermindering van de werkdruk is als overige subsidie OCW geclassificeerd.

Rijksbijdragen OCW 
Personele bekostiging 
Materiele instandhouding 
Overige subsidies OCW

JR2017 B2018 B 2019
€ 21.676.774 € 24.073.606 € 24.842.058
€ 3.610.796 € 3.793.992 € 3.692.960

€ 1.672.079 € 1.108.737 € 1.872.473

€ 26.959.649 € 28.976.335 € 30.407.490

De gemeentelijke subsidies zijn niet omvangrijk. Ze hebben vaak het karakter van een 
stimuleringssubsidie. In de begroting zijn alleen de structurele subsidies opgenomen. Hier staan ook 
personele lasten tegenover. De overige baten bestaan uit verhuuropbrengsten (w.o. kinderopvang).

Overige baten & subsidies JR2017 B2018 B2019
Gemeentelijke bijdragen € 175.000 € 85.000 € 110.000
Overig, w.o. verhuur € 465.749 € 156.000 € 156.000
Vrijeschool € 77.000

€ 640.749 € 241.000 € 343.000
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3. Personele lasten

De personele lasten bestaan uit lonen & salarissen en overige personeel gerelateerde kosten. In de 
laatste categorie vallen ook de budgetten voor passend onderwijs, ARBO dienst, professionalisering, 
cao-scholing en school verbetertrajecten.

Personele lasten totaal 
Lonen & salarissen 
Loonstijging cao 2019 
Overige personele lasten

JR 2017 B 2018 B 2019
€ 20.090.746 € 21.658.191 € 23.171.876

€ 200.000

€ 2.296.078 € 1.969.989 € 2.020.116 
€ 22.386.824 € 23.628.180 € 25.391.992

De formatie opgenomen in het bestuursformatieplan 18/19 is doorgetrokken naar het nieuwe 
schooljaar. Er is financiële ruimte voor een toename van de formatie met 6,0 fte. In de 
loonkostenbegroting 2019 is rekening gehouden met personele inzet voor onderwijs, innovatie, 
werkdrukverlaging, (ziekte)vervanging en het oplossen van knelpunten.

De totale personele lasten zijn € 25,4 miljoen. De loonkosten zijn € 23,3 miljoen en de overige 
personele lasten € 2,0 miljoen. Er is een beperkt budget opgenomen voor onvoorziene loonkosten. 
De maandelijkse loonsom is ruim € 1,9 miljoen.

Loonkosten 
Ie 7 maanden 2019 
laatste 5 maanden 2019

kosten per maand 
€ 1.943.620
€ 1.953.307

B2019 
€ 13.605.342 
€ 9.766.534 
€ 23.371.876

3.1 Overige personele lasten
Het budget voor externe inhuur is gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt naar boven 
bijgesteld. Binnen het budget overige personele lasten is € 50.000 opgenomen voor werving en 
selectiekosten. Het budget voor passend onderwijs neemt toe, omdat vanuit de 
samenwerkingsverbanden meer beschikbaar komt.

Overige personele lasten JR 2017 B2018 B2019

Inhuur derden € 626.930 € 463.350 € 503.360
Kosten Raad van Toezicht € 21.388 € 32.000 € 32.000
Arbodienst € 78.918 € 85.500 € 90.000
HRM 8ischoolverbetertraJecten € 144.388 € 170.000 € 170.000
Professionalisering en cao scholing € 606.042 € 403.670 € 400.565
Werkkostenregeling € 68.166 € 95.948 € 95.173
Reiskosten woon-werk € 227.587 € 225.000 € 206.000
overige personele lasten € 116.656 € 75.300 € 63.402
Vrijwilligerskosten € 38.294 € 27.000 € 39.000
PaO extra ondersteuning € 173.207 € 123.601 € 148.876
PaO lichte ondersteuning € 194.502 € 268.620 € 271.740

€ 2.296.078 € 1.969.989 € 2.020.116
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4. Materiële uitgaven

Voor de verdeling van de middelen zijn er normen en normbedragen gedefinieerd (zie bijlage 1). De 
normering kent drie invalshoeken:

1- Personeel
2- Gebouw gerelateerde normeringen
3- Leerlinggebonden normeringen

De meest gebruikte normen zijn: leerlingaantal, aantal groepen, aantal locaties, aantal medewerkers 
(fte's) en het aantal lokalen per schoollocatie. De daarbij behorende bedragen (vaste voet en bedrag 
per eenheid) zijn enerzijds historisch bepaald en anderzijds gebaseerd op benchmarkgegevens.

Voor het speciaal onderwijs. Meerklank geldt dezelfde normering met uitzondering van de 
leermiddelen, deze is voor hen gelijk aan de normering OCW, zijnde € 326 per leerling.

5. Huisvestingslasten

De scholen van WereldKidz zijn of gehuisvest in schoolgebouwen in eigen beheer, of in 
multifunctionele gebouwen. Voor de laatste categorie wordt een vergoedingen voor energie, 
schoonmaak en onderhoud betaald.

Voor het onderhoud is een meerjaren onderhoudsplan 2019-2026 vastgesteld. De dotatie aan de 
voorziening onderhoud (binnen en buitenkant) bedraagt jaarlijks € 783.000. De kosten van het 
uitvoeringsprogramma 2019 komen ten laste van de voorziening. De boekwaarde van de voorziening 
is op orde. De totale onderhoudskosten 2019 komen uit op € 744.513. Hiervan is € 58.000 
gereserveerd voor verbetering van de uitstraling van de gebouwen. Het dagelijks onderhoud, 
servicecontracten en kosten facilitair meldpunt zijn exploitatiekosten.

Het kostenniveau van energieverbruik en schoonmaak is gelijk gesteld aan het verbruik 2018.

Huisvestingslasten JR2017 B2018 B2019
Huur + servicekosten € 426.329 € 434.000 € 457.500''

Onderhoudskosten totaal € 1.078.121 € 1.020.650 € 1.014.959

Gas en energie + water € 362.597 € 368.600 € 365.000
Schoonmaakkosten totaal € 700.393 € 695.500 € 695.000
Overige kosten € 63.342 € 72.250 € 82.250

€ 2.630.782 € 2.591.000 € 2.614.709
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6. Instellingslasten

De totale instellingslasten nemen af. Het budget is toegevoegd aan het loonkostenbudget. Er is een 
toename van de categorie 'administratie en beheerslasten'. Dit wordt veroorzaakt door de 
incidentele extra inzet van expertise. De uitgaven aan inventaris, apparatuur en leermiddelen nemen 
af, omdat het benodigde licentie budget digitale leermiddelen mee valt. De kosten stijgen minder 
snel dan vorig jaar aangenomen. De kopieerfaciliteiten zijn opnieuw aanbesteed. Het tijdelijke 
voordeel van het synchroniseren van de contracten is door een goed aanbestedingsresultaat 
omgezet in een structureel voordeel. Hiermee is het nut van aanbesteden weer aangetoond.

Instellingslasten 
Administratie en beheerslasten 
Inventaris, a pp. en leermiddelen 
Overige instellingslasten

JR 2017
€ 554.640 €
€ 1.086.100 € 
€ 625.329 €
€ 2.266.069 €

B 2018 B 2019
528.845 € 543.500

1.087.535 € 1.022.500

612.357 € 448.000

2.228.737 € 2.014.000

7. Investeringsbegroting + afschrijvingslasten

Voor 2019 is een investeringsprogramma opgenomen van € 483.090. Hiervan is € 227.000 bestemd 
voor leermethodes en € 117.090 voor ICT. De vervanginvesteringen schoolmeubilair dalen sterk na 
twee jaar van fors investeren. De inkoop van schoolmeubilair is conform wet- en regelgeving vorig 
jaar aanbesteed. Het vervangingsprogramma 2018 loopt door tot in 2019.

Investeringen JR 2017 B2018 B2019
Leermethoden € 92.383 € 52.291 € 227.000
Schoolinventaris € 697.957 € 1.081.450 € 139.000
investeringen ICT € 406.407 € 52.345 € 117.090

€ 1.196.746 € 1.186.086 € 483.090

Het investeren in activa met relatief korte afschrijvingstermijnen, w.o. ICT verklaren de toename van 
de afschrijvingen. Per saldo zijn de afschrijvingen voor 2019 lager dan vorig jaar begroot, omdat de 
geplande investeringen gaandeweg het jaar aangeschaft worden.

Afschrijvingen JR 2017 B2018 B2019
Gebouwen € 43.372 € 35.308 € 35.420
Inventaris € 174.998 € 178.834 € 177.392
Leermiddelen € 105.397 € 106.107 € 94.421
ICT € 256.674 € 329.117 € 419.725
wel/niet invest per 1 Juli € 92.727

580.441 € 742.092 € 726.958

Begroting 2019-2020 #11



8. Financiële kader 2019-2022

8.1 Exploitatie 2019-2022
De begroting 2019 is doorgetrokken voor de jaren 2019-2022. Aandachtspunten daarbij zijn:

Leerlingenaantal: de bekostiging is aangepast voor groei op teldatum 1 okt '18 en 1 okt '19; 
Regeerakkoord: 2" tranche werkdrukvermindering m.i.v. schooljaar 21/22; 
Onderw/ijsachterstandenbeleid OCW: de herverdeling over de schoolbesturen pakt voor 
WereldKIdz negatief uit. Tot in hoeverre de compensatieregeling dit zal nivelleren is nog 
onduidelijk;
Bijzondere bekostiging: er wordt rekening gehouden met de 'voorspelbare' jaarlijkse 
fluctuatie in bekostiging voor groei, nieuwkomers en fusiegelden.
Financieel beheer: de baten en lasten in de exploitatiebegroting zijn jaarlijks in evenwicht; 
Personele lasten: het formatiebudget stijgt mee met hogere Rijksbekostiging;
Meerjaren investeringsprogramma: de ICT investeringen uit '15, '16 en '17 worden in de 
komende meerjarenbegroting vervangen. Verder is het programma afgestemd op de 
behoefte op de scholen aan nieuwe leermethoden;
De liquiditeit: per balansdatum ligt deze niet lager dan de interne norm van 100% van de 
maandelijkse loonsom.
Dotatie voorziening onderhoud: het uitvoeringsprogramma onderhoud 2019-2022 leidt niet 
tot aanpassing van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening.

Baten en lasten
B2019 B2020 B2021 B2022

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW € 30.407.490 € 30.679.739 € 30.815.717 € 31.153.024
3.2 Overige overheidsbijdragen € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000
3.5 Overige baten € 233.000 € 156.000 € 156.000 € 156.000

, €30.750.490 € 30.945.739 € 31.081.717 € 31.419.024
Lasten
4.1 Personeelslasten € 25.391.992 € 25.507.297 € 25.733.302 € 26.059.708
4.2 Afschrijvingen €726.958 € 823.583 € 773.681 € 749.653
4.3 Huisvestingslasten € 2.614.709 € 2.598.190 € 2.552.237 € 2.584.175
4.4 Overige instellingslasten € 2.014.000 € 2.014.000 € 2.014.000 € 2.014.000

i €30.747.659 € 30.943.070 € 31.073.219 € 31.407.535

Saldo baten en lasten fy €2.831 €2.669 € 8.497 €11.489,
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8.2 Meerjaren onderhoudsbegroting 2019-2022
De geplande uitgaven voor binnen en buitenkant onderhoud is relatief hoog. Gemiddeld wordt in de 
meerjarenbegroting € 1,0 miljoen per jaar uitgegeven. De financiering van de voorziening onderhoud 
is op orde. De dotatie hoeft niet aangepast te worden. Voor 2019 is € 58.000 opgenomen voor 
gewenste aanpassingen om de uitstraling van onze schoolgebouwen te verbeteren

Voorziening onderhoud B2019 B2020 B2021 B2022
uitvoeringsprogramma onderhoud € 686.513 € 1.486.979 € 943.782 € 1.017.866
uitstraling gebouwen € 58.000 €- €- €^
onttrekking MOP € 744.513 € 1.486.979 € 943.782 € 1.017.866
Dotatie MOP € 783.316 € 783.316 € 783.316 € 783.316
Eindsaldo voorziening € 2.032.796 € 1.329.133 € 1.168.667 € 934.117

8.3 Investeringsprogramma 2019-2022
In de meerjarenbegroting 2019-2022 is een budget opgenomen van € 3,0 miljoen voor investeringen. 
Ruim de helft is bestemd voor ICT. Voor OLP is een bedrag van € 574.339 begroot en voor inventaris 
en meubilair € 784.425. In dezelfde periode wordt voor € 3,1 miljoen afgeschreven.

Investeringen
Leermethoden 
Schoolinventaris 
investeringen ICT

B2019
€ 227.000 €

€ 139.000 €

€ 117.090 €

€ 483.090 €

B2020

80.000 € 
88.426 € 

603.556 €

B2021

123.755 € 
360.893 € 
769.070 €

771.981 € 1.253.718 €

B 2022 Totaal

143.585 € 574.339

196.106 € 784.425

136.016 € 1.625.731

475.707 € 2.984.496

8.4 De balans 2019-2022
De exploitatiecijfers vertaalt naar de balans geeft onderstaand beeld.

De balanspositie is daalt geleidelijk naar een vermogen van € 8,2 miljoen.
Aan de activazijde ontstaat een uitwisseling tussen vaste en vlottende activa.
Het eigen vermogen neemt met het jaarlijkse exploitatieresultaat toe.
De voorziening onderhoud muteert mee met het meerjaren onderhoudsprogramma. 
De vorderingen en kortlopende schulden zijn constant.

BAUNS
ACTIVA
Materiële vaste activa 
Vorderingen 
Liquide middelen

PASSIVA 
Eigen vermogen 
Voorzieningen 
Kortlopende schulden

31-dec-19

€3.923.260 
€ 1.713.048 
€3.627.468

31-dec-20

€3.871.658
€1.713.048
€2.978.076

31-dec-21

€4.351.696 
€ 1.713.048 
€ 2.346.070

€4.529.495
€2.032.796
€2.701.485

€4.532.164
€1.329.133
€2.701.485

€4.540.661 
€ 1.168.667 
€ 2.701.485

31-dec-22

€4.077.750 
€ 1.713.048 
€ 2.396.954

€9.263.776 €8.562.782 €8.410.814 €8.187.753

€4.552.151 
€934.117 

€ 2.701.485
€9.263.776 €8.562.783 €8.410.814 €8.187.753
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8.5 Kengetallen vermogens- en budgetbeheer in meerjarenperspectief
De vermogenspositie van WereldKidz blijft ook in meerjarenperspectief in orde. De kengetallen 
vermogens-en budgetbeheer vallen binnen de intern vastgestelde grenswaarden.

De verwachting voor de komende jaren is, dat:
De kengetallen vermogens en budgetbeheer nauwelijks wijzigen door de sluitende 
begrotingen en stabiele balanspositie;
De solvabiliteit de komende jaren ruim boven de ondergrens van 30% blijft liggen;
Het weerstandsvermogen op 15% uitkomt en daarmee voldoet aan ondergrens van OCW.
De liquiditeit korttijdelijk boven de bovengrens uitstijgt om vervolgens in 2022 weer op 1,6 te 
eindigen;
De huisvestingsratio een stabiel beeld oplevert van 8%;
De personele lasten structureel 83% van de totale lasten uitmaken.

Interne signaleringgrenzen
Grenswaarden vermogensbeheer onder boven B2019 B2020 B2021 B2022

Solvabiliteit (EV+VZ/TV) 30% geen 71% 69% 68% 67%

Weerstandsvermogen (EV/TB) 5% geen 15% 15% 15% 15%

Liquiditeit (VA/VS) 1,0 1,5 2,0 1,7 1,5 1,6
Rentabiliteit 0,0% 5,0% 0% 0,1% 0,3% 0,0%

Interne signaleringgrenzen
Grenswaarden budgetbeheer onder boven B2019 B2020 B2021 B2022
Rijksbijdragen/baten: 90% 98% 99% 99% 99% 99%

Personele lasten/totale lasten 75% 85% 83% 82% 83% 83%
Huisvestingsratio geen 10% 9% 8% 8% 8%

EV/totale lasten 10% geen 15% 15% 15% 15%

Personele lasten /Rijksbijdragen 75% 90% 84% 83% 83% 84%
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9. Liquiditeitsprognose

Maandelijks wordt de stand van de liquide middelen gemonitord. Al enkele jaren is de liquiditeit niet 
langer de belemmerende factor. De gehele meerjaren periode voldoet de liquiditeit aan de minimaal 
benodigde liquiditeit, welke gesteld is op 100% van de maandelijkse loonkosten. De liquiditeit wordt 
beïnvloedt door de exploitatie uitgaven, de investeringen en het uitvoeringsprogramma groot 
onderhoud. Uitgaande van bovenstaande programma's komt de stand van de liquide middelen niet 
onder de gestelde ondergrens van € 2,0 miljoen.

LIQUIDITEITSPROGNOSE
stand peril december 
ondergrens Liquiditeit (100%LS) 
Liquiditeit in %

2019 
€ 3.627.468 
€ 1.947.656 

186%

2020
€ 2.978.076 
€1.961.640 

152%

2021
€ 2.346.070 
€1.982.557 

118%

2022
€2.396.954
€2.011.841

119%

€4.000.000

LIQUIDITEITSPROGNOSE per 31 dec

€ 3.500.000

€ 3.000.000

€2.500.000

€ 2.000.000

€ 1.500.000
2019 2020

I Stand per 31 december —i
2021 2022

•ondergrens Liquiditeit (100% LS)
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10. Risicoparagraaf

WereldKidz zal in 2019 proactief blijven inspelen op de financiële, strategische en operationele 
risico's. Daarbij zijn zowel de risico's voortvloeiend uit in- als externe ontwikkelingen. Onderstaand 
enkele risico's, met daarbij een korte toelichting op de genomen beheersmaatregelen.

Risico Toelichting genomen maatregelen

Fusie Koppel met Op Dreef 
levert per saldo minder 
bekostiging op.

Door de komst van de Islamitische school is een fusie van Koppel met Op 
Dreef een reële ontwikkeling. Er zijn een drietal scenario's financieel 
doorgerekend. Als medio 2019 het daadwerkelijke verloop van leerlingen 
bekend is wordt duidelijk welk scenario het dichtste bij de dan geldende 
situatie ligt.

In de begroting is rekening gehouden met een neerwaartse bijstelling van de 
bekostiging met zo'n € 3 ton. Het loonkostenbudget is hier ook op aangepast. 
Dit kan te laag of te hoog zijn. Bij het doorrekenen van de scenario's is 
rekening gehouden met de regelgeving 'bijzondere bekostiging bij 
samenvoeging' van OCW. De scenario's zijn doorgerekend door een expert 
vanVOSABB Leeuwendaal.

In de situatie dat er geen fusie plaatsvindt ontvangt WereldKidz voor 2019 op 
grond van de t-1 methodiek reguliere bekostiging. In dit geval is er geen 
sprake van een financieel risico voor 2019. Wel vormt dit een risico voor de 
meerjarenbegroting.

Indien WereldKidz Koppel sluit op 1 augustus 2019 omdat er geen enkele 
leerling meer is, stopt de bekostiging op die datum. De kans hierop achten wij 
erg klein omdat de taalklassen verplaatst worden naar WereldKidz Op Dreef.

Mocht einde 2019 blijken dat er een verkeerde inschatting is gemaakt, dan is 
de vermogenspositie van voldoende niveau om een eventueel nadelig 
exploitatieresultaat op te vangen.

Conclusie: beheersbaar risico

Geen of andere 
compensatieregeling voor 
het herverdeeleffect 
middelen
onderwijsachterstanden
beleid

De landelijke herverdeling van middelen voor onderwijsachterstand pakt voor 
WereldKidz negatief uit (€ 525K). In de begroting is rekening gehouden met 
de overgangsperiode van 3 jaar (geleidelijke afbouw met 25% per jaar). 
Startend in het schooljaar 19/20.

Er komt een compensatieregeling voor scholen die onevenredig zwaar 
getroffen worden door het herverdeeleffect. Hierover heeft Minister Slob 
een brief gestuurd naar de 2' kamer. De mate waarin WereldKidz 
gecompenseerd gaat worden is niet bekend. In de begroting 2019 is 
uitgegaan van 50% compensatie. Dit kan te hoog zijn. Voor de begroting 2019 
is de impact niet groot. Voor de meerjarenbegroting wel. Volgend jaar bij het 
opstellen van de begroting 2020 kan hierop geanticipeerd worden.

Conclusie: beheersbaar risico
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Autonome ophoging van 
de bekostiging OCW met 
1,5% vindt niet plaats.

In de begroting 2019 is, in tegenstelling tot voorliggende jaren rekening 
gehouden met een autonome ophoging van de bekostiging. Analyse van de 
jaarrekening resultaten toont aan dat WereldKidz jaarlijks een hogere 
compensatie ontvangt dan de kosten tussentijds gestegen zijn.
Mocht einde 2019 blijken dat dit een verkeerde inschatting is geweest, dan is 
de vermogenspositie van voldoende niveau om een eventueel nadelig 
exploitatieresultaat op te vangen.

Conclusie: beheersbaar risico

Het leerlingenaantal daalt 
onvoorzien

Jaarlijks wordt de leerling prognose geüpdatet; dit met behulp van 
gemeentelijke cijfers en data uit onze leerling administratie. De huidige 
methodiek van ons bestuursformatieplan biedt voldoende mogelijkheden om 
(een jaar van te voren) te sturen op dalend leerlingaantal.

Conclusie: beheersbaar risico

Overheidsbeleid waardoor 
lasten en baten niet in 
balans zijn

De overheid financiert op t-1 waardoor wijzigingen in de bekostiging met een 
jaar vertraging doorwerken. WereldKidz begroot op t=0, waardoor, bij een 
goed functionerende planning & control cyclus geanticipeerd kan worden op 
reguliere schommelingen. Grote niet reguliere ingrepen zijn niet alledaags.
Het opbouwen en aanhouden van voldoende eigen vermogen is afdoende om 
hierop te anticiperen.

Conclusie: beheersbaar risico

Krapte aan kwalitatief 
personeel (invallers en vaste 
dienst)

Het is moeilijk om aan goed personeel te komen. Daardoor kan de kwaliteit 
van onderwijs onder druk komen te staan.
Oplossingen: goed wervingsbeleid waaronder de pilot inzet onderwijs 
recruiter. Het combineren van werken als ondersteuner en opleiden tot 
leerkracht. Anders organiseren van onderwijs, onder andere met ICT

Conclusie: moeilijk beheersbaar risico
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Bijlage 1 - Norm eenheden en normbedragen schoolbudgetten

lorten eenheder^vlceneenheid Bron soorten eenheden rekeneenheid Bron pelldetum

Locaties 31 Anculus

aantal g-oepen 202 BFP 1^19

aantal lokalen 224 Anculus

IB-ers 7,00 BFP lB/19

clusters 7 BFP 18/19

brinnummers 19 OCW

formatie PO scholen 293,7 BFP 19/20

formatie OP-personeel 235,3 BFP 19/20

schoolmanagement (SL, OM, IB 
bedrijfsbureau + CvB 
vervangingspool ed 
aantal medewerkers 
leerlingaantal totaal 
leerlingaantal PO 
Leerlingaantal Meerklank 
Leerlingaantal PO nieuwe SJ19 
EMO In m2 (aanwend

369 BFP 19/20
145 BFP 19/20
7,0 BFP 19/20
515 AFAS

4.659 Pamassys 1-0 kt-18
4529 Pamassys 1-0kt-18

130 Pamassys 1-0kt-18

4.607 prognose directeuren l-dec-18

26.274 Anculus

ffmsm
HRM-going co neem
HRM-ontwikkeling

S ch 001 ve rb ete rt r^ eet en

Professionalisering OP

Getam eniij k profess! o naliseringsactl vM

Scholing IB-ers

Reiskosten woon-werk-t dienstreizen

Werkostenregeling (Incl personeelsult

Werkostenregeling (Incl personeelsult

Overige personele lasten

Wervingskosten personeel

Vrtj wi 111 ger SCO nt racte n
Attenties vrijwillige ouders

Inhuur derden

intenm management
Arbodienst

pEDEWEra^^
Vergaderkosten centraal 
Vergaderkosten scholen 
Kantinek osten 
Kantinekosten centraal 
abonnem enten + vaki iteratuur 
kantoorartikelen 
kantoorartikelen Centraal 
bibliotheek

Begroting 201Nofmbedrag eenheden formule

€50.000 € 50.000 1 Normbedrag» eenheid

€100.000 € 20.000 5 Normbedrag* eenheid

€20.000 € 20.000 1 Normbedrag’eenheid

€364.715 €1.550 235 budget per medewerker (fte)

€25.000 € 25.000 1 lstudiedag('jr;€180(ydagper20mw-ers

€10.850 €1.550 7,00 WK afspraak: bud^t per IB-er

€206.000 € 400 515 gemiddelde vergoedingperjaar

€85.159 € 290 294 gemiddelde uitgave perfte formatie

€10.000 €10.000 1 centrale kosten

€12.800 €12.800 1 budgetvooronverwachteksten/buffer

€50.000 € 25.000 2 aantal * advertentiekosten

€30.X0 €1.500 20 maximaal bedragperjaar20vnjwllllgers

€9.000 €20 15 gemid 15 actieve vrijwilllgersperlocatle

€387.200 € 968 400 kosten perdag eenheden Isaantal dagen

€116.160 €1.162 100 kosten per dag eenheden Isaantal dagen

€90.000 €175 515 schatting

Begroting ZOlNormbedrag eenheden formule
€30.000 
€ 15.000 
€37.500 
€2500 
€25.000 
€12.000 
€3000 
€ 14.500

€30.000

€500
€1.250

€2.500
€806
€400

€3.000
€468

1
30
30 

1
31
30 

1
31

Normbedrag»

Normbedrag»

Normbedrag»

Normbedrag»

Normbedrag»

Normbedrag»

Normbedrag»

Normbedrag»

eenheid

eenheid

eenheid

eenheid

eenheid

eenheid

eenheid

eenheid
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GEBOUW
Dagelijks onderhoud

Tuinonderhoud, klusjes speeltoesteMen

Onderhoudskosten contractueel
alarmopvolging

aia rmopvolging contract
schoonmaak

schoonmaakartikelen

energie, incl waterschapslasten
kopieermachines

printpapier

ICT: internet

telefonie +fax

mobiele telefonie

klein Inventaris

Begroting 201 Normbedrag vaste voet toelichtin

J,EERLINGGEBONDEN

D

D

D

D

D

D

D

C

D

C8&563 €250 €1000 vastevoet + toeslag perlokaal
€54.000 €100 €1000 vastevoet +toeslag perlokaal
€8g680 sjabloon €750 verdeling huidig contract aanhoude n
€23.250 €750 bedrag per locatie
€24000 €24000 1 contract vooralle scholen
€550.000 sjabloon 1 verdeling huidigcontract aanhouden
€101000 €400 €400 vastevoet +toeslag perlokaal
€340.000 sjabloon 1 verdeling huidigcontract aanhouden
€105.044 €16 €500 vastevoet t bedrag per leerling
€25.000 25% Inschating op basis 2016 en 2017
€30.000 €1000 30 Bedrag per locatie
€31000 €1000 bedrag per locatie
€61500 €878 70 i phone contract
€45.000 €62,50 €1000 vaste voet per locatie ^toeslag perlokaal

Begroting 201 Normbedrag eenheden toelichtin iöaiüMis;.

Lee rmiddelen D €507.565 €112 4529 bedrag per leerling

Leermiddelen 19TJ D €42.380 €326 130 bedrag per leerling

licenties leermethoden D €126812 €28 4.529 bedrag per leerling

licenties leermethoden ISTJ D €3.640 €28 130 bedrag per leerling

licenties leerlingvolgsysteem (LVS) D €37.500 €7 4529 werkelijke kosten

Toetsen en testen D €18:116 €4,0 4529 bedrag per leerling POjind Meerklank)

leerlinge ctivheiten D €70.000 €15 4659 bedrag per leerling

PaO Lichte zorg D €271740 €60 4529 zorgleerlingen met specifieke begeleiding

PaO extra ondersteuning D €119.247 €U9.247 1 zorgleerlingen met specifieke begeleiding
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