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Geacht College,

Hierbij stuur ik u de door het college van bestuur vastgestelde begroting 2018 toe. De raad van toezicht 
van de stichting heeft de begroting goedgekeurd.

Wij verzoeken u om goedkeuring casu quo instemming tot de vaststelling van de begroting 2018 van 
Were|dKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland).

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

Met vriendelijke groet,

Wubbo Wever 
voorzitter college van bestuur 

Bijlage: Begroting 2018 
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Het college van bestuur van Were|dKidz heeft het voorgenomen besluit tot vaststelling van de 
begroting 2018 genomen op 27 november 2017. De raad van toezicht heeft in de vergadering van 14 
december 2017 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 2018. Het is een begroting met een 
licht positief resultaat. Voor de verdeling van de budgetten over de scholen zijn dezelfde normen als 
in 2017 gebruikt. ln 2018 wordt er volop ge'investeerd in schoolmeubilair.

ln deze begroting vindt u ook de meerjaren begroting 2018 2021. Daarbij is rekening gehouden met 

aanhoudende groei van het aantal leerlingen in 2018 en een stabiele situatie in de jaren daarna. De 

begroting is gebaseerd op de strategische doelen. ln het strategisch beleidsplan leest u de koers van 
Were|dKidz. De ambities voor de komende jaren zijn: de century skills van onze leerlingen te 

ontwikkelen, het bevorderen van hun talenten en betrokkenheid van ouders.

Verdeling van de middelen 
De middelen worden verdeeld conform een aantal normen (zie bijlage 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 2018 is voor 7/12 gebaseerd op vastgestelde beschikkingen schooljaar 17/18.De 
inkomsten voor het komende schooljaar 18/19 zijn nog niet bekend. In de begroting is uitgegaan van 
extrapolatie, waarbij rekening is gehouden met groei in 2018 op basis van daadwerkelijke 
inschrijvingen van leerlingen en de daarmee samenhangende financiering in het schooljaar 18/19.
ln de begroting is verder rekening gehouden met het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte 
In dit akkoord wordt gesproken over aanpassing van de onderwijs cao en over maatregelen voor 
werkdrukvermindering. Er is een inschatting gemaakt van de extra te ontvangen middelen. De 
daaraan te besteden uitgaven zijn gelijk gehouden aan deze inschatting.

Leerlingaantallen 
Landelijk is er sprake van demografische krimp, waarbij er grote regionale verschillen zijn. ln ons 
gebied zijn er ook verschillen: er zijn scholen die te maken hebben met krimp, de andere scholen zijn 
stabiel of groeien. De telling van 1 oktober 2017 ligt 164 leerlingen hoger dan in 2016. Voor 2018 
geldt dat er een aanhoudende groei voorspeld wordt, namelijk met 115 leerlingen. Daarna is de 
verwachting dat het leerlingaantal stabiel blijft. Onderstaand de prognose leerlingaantal voor de 
periode 2018-2021 inclusief vierjaar historie (2014-2017).

Leerlíngaantallerl 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

P0 4.450 

I 
4.582 

krimp in 
krimp in leerling aantal 8 

399 315 4.477 4.594 4.598 598 4.597 

4.529 4.443 4.607 4.722 726 4.726 4.726 

Berekening loonkosten 
Het bestuursformatieplan 2017/2018 vormt de basis voor de loonkostenberekening 2018. De 

verwachte loonkostenstijging is gelijk gehouden aan de verwachte ophoging van de gemiddelde 
personele last de rekeneenheid van OCW.
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Het loonkostenbudget stijgt mee met de extra middelen vanuit het regeerakkoord. Door de diverse 
regelingen voor bijzondere bekostiging minder behoudend te begroten, een conclusie uit de twee 

voortgangsrapportages 2017, ontstaat er extra ruimte voor formatiebudget.

Onderhoud 
De kwaliteit van de gebouwen verschilt. lederjaar wordt het bestaande meerjaren onderhoudsplan 

bijgesteld. Door het MOP komt het technische onderhoud aan onze gebouwen stap voor stap 

op peil. Voor de financiering van het MOP is een voorziening onderhoud ingericht. In de meerjaren 
begroting 2018-2021 is rekening gehouden met een dotatie aan deze voorziening van 6783000 per 

jaar.

Het is wenselijk om de uitstraling van de gebouwen meer aandacht te geven. De mogelijkheden om 
de uitstraling te verbeteren zijn echter beperkt gezien de beperkte overheidsbijdragen. Voor 2018 is 

budget vrijgemaakt om op dit vlak enkele investeringen te kunnen doen.

Passend onderwijs 
WereldKidz 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. ln 2018 nemen 
de ontvangen bijdragen vanuit de samenwerkingsverbanden toe met 6 115.000.

De begroting 2018 (op hoofdlijnen)

De baten en lasten zijn gelijk aan 6 29,2 miljoen en het verwachte exploitatieresultaat is 27.326 

positief. Ten opzichte van de begroting 2017 liggen de baten en lasten 2,2 miljoen hoger. De 
Rijksbijdrage wordt begroot op 28,9 miljoen. Hierin is het effect van het nieuwe regeerakkoord en 
groei verwerkt. De daling van de overige baten ten opzichte van 2017 ontstaat door het beëindigen 
van de verhuur van het gebouw aan de laan van Eikenstein aan de CVO groep per 01-05-2017.

De personele lasten worden begroot op E 23,6 miljoen. Hierin is verwerkt:
Een verwachte loonstijging van ln geld is dit gelijk gehouden aan de compensatie 
vanuit OCW 628.250);
Een formatiebudget van 319 fte (jaar gemiddelde);
Gelijkblijvend uitgavenniveau overige personele lasten.

Het percentage loonkosten van de totale kosten stijgt van 79% in 2017 naar 81% in 2018.

ln de begroting is een investeringsprogramma methodes en vooral schoolmeubilair) verwerkt 
van E 1,1 miljoen. De investeringen zijn als materiële vaste activa in de balans op genomen. De 
afschrijvingslasten nemen daardoor toe.

De huisvestingslasten 2018 zijn naar beneden bijgesteld. De budgetten voor energie, schoonmaak-
artikelen en beveiligingscontracten sluiten aan op het uitgavenniveau 2017.
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Begroting 2018 Werelclkldz 
Baten en lasten 

JR 2016 B 2017 B 2018 

Baten 
3.1 Rijksbijdragen OCW 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
3.5 Overige baten 

28.976.335 

85.000 

156.000 

an
m

m
m

 

pi
m

m
m

 

26.739.511 

85.000 

195.833 

27.020.344 

27.568.755 

130.113 

575.731 

28.274.599 

Lasten 
4.1 Personeelslasten 
4.2 Afschrijvingen 
4.3 Huisvestingslasten 
4.4 Overige instellingslasten 

23.628.180 

742.092 

2.591.000 
2.228.737 

29.1ae.oos Q
m

m
m

m
 

21.460.433 

577.472 

2.787.280 

2.168.544 

26.993.730 

21.683.242 

892.767 

3.075.506 

2.357.881 

28.009.396 

Saldo baten en lasten 265.203 G 26.615 6 27.326 

Kengetallen vermogens en budgetbeheer 
Deze kengetallen vormen het toetsende kader voor de begrotingsopstelling. Een korte toelichting.

De solvabiliteit verschaft inzicht in de financieringsopbouw 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 weerstandvermogen relateert de omvang van het eigen vermogen aan de grootte van de 
stichting. De inspectie van het onderwijs hanteert een ondergrens van Een instelling komt in de 
gevaren zone indien het weerstandvermogen 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.

De huisvestingsratio 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 ook boven de ondergrens ligt;
De liquiditeit uitkomt op 1,5 en daarmee op de bovengrens ligt;
De verhouding rijksbijdragen/totale baten uitkomt op 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 vastgestelde range van onder en 
bovenwaarde vallen.
De huisvestingsratio onder de bovengrens ligt.
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Grenswaarclen Vermogensbeheer 
Solvabiliteit 
Wee rstandsve rmogen 
Liquiditeit 
Rentabiliteit 

Grenswaarden budgetbeheer 
Rijksbijdragen/baten 
Personele lasten/totale lasten 

EV/totale lasten 
Personele lasten/ rijksbijdragen 
Huisvestingsratio 

De Rijksbekostiging 2018 

onder 

onder 

geen 

boven 
geen 
geen 

boven 

geen 

JR 2016 

.IR 2016 

2018 

2018 

Onderstaand de opbouw van de Rijksbekostiging. De personele bekostiging neemt toe door groei van 
het leerlingenaantal en de toezeggingen in het regeerakkoord: aanpassing cao en vermindering van 
de werkdruk. ln tegenstelling tot voorgaande jaren wordt in 2018 rekening gehouden met 

(tussentijdse) groeibekostiging. Bovendien is de bekostiging voor Nieuwkomers naar boven 
bijgesteld. Deze is gelijk getrokken aan het verwachte uitgavenniveau. Het hogere leerlingenaantal 
verklaart de hogere materiële bekostiging. De neerwaarts bijgestelde beschikking fusiegelden leidt 
tot lagere begrote overige subsidies OCW.

Rijksbijdragen OCW 
Personele bekostiging 
Materiele instandhouding 
Overige subsidies OCW 

JR 2016 
21.433.136 

3.635.509 

2.500.110 

27.568.755 

B 8018 
24.073.606 

3.793.992 

1.108.737 

B 2017 
21.904.687 

3.531.979 

1.302.845 

26.739.511 

nu
 o

n 
en

 

De gemeentelijke subsidies zijn niet omvangrijk. Ze hebben vaak het karakter van een stimulerings-
subsidie. ln de begroting zijn alleen de structurele subsidies opgenomen. Hier staan ook personele 
lasten tegenover. De overige baten bestaan uit verhuuropbrengsten kinderopvang).

Overige baten subsidies JR 2016 
Gemeentelijke bijdragen 6 130.113 6 

Overig: verhuur 6 575.731 6 

705.844 

B2017 B2018 
85.000 e 85.000 

195.833 e 156.000 

280.833 
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Personele lasten 

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

Personele lasten totaal JR 2016 B 2017 B 2018 

Lonen salarissen 6 20.021.836 6 19.522.180 6 21.658.191 

Overige personele lasten 6 1.661.406 6 1.938.253 6 1.969.989 

6 21.683.242 6 21.460.433 23.523.180 

De formatie opgenomen in het bestuursformatieplan 17/18 (298 fte) vormt uitgangspunt voor de 
loonkostenbegroting 2018. Er is financiële ruimte voor een structurele toename van de formatieve 
inzet. Er is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen:

Extra formatieve inzet voor innovatie en werkdrukvermindering.
Groeiformatie (jaarlijks fluctuerend)
Regeerakkoord: werkdrukvermindering 

De totale personele lasten komen uit op 6 23,6 miljoen. De loonkosten zijn gelijk aan 6 20,9 miljoen.

Er wordt rekening gehouden met een loonstijging 628.000). De overige personele lasten zijn 

gelijk aan 6 1,9 miljoen. Verder is er een beperkt budget opgenomen voor onvoorziene loonkosten.

Loonkosten per maand 2018 

le 7 maanden 2018 1.709.982 6 11.969.871 

laatste 5 maanden 2018 6 1.794.387 68.971.933 
6 20.941.804 

In het kader van goed werkgeverschap is het budget Werkkostenregeling met 6 50.000 opgehoogd.
Het budget HRM-ontwikkeling en verbetertrajecten is met hetzelfde bedrag verlaagd. Een deel van 
het budget voor extra ondersteuning passend onderwijs is overgeheveld naar het formatiebudget.
Nu sluit de begroting beter aan bij de verantwoording aan de samenwerkingsverbanden over de 
inzet van intern begeleiders voor passend onderwijs. Het budget voor de raad van toezicht, inclusief 
externe advisering blijft ongewijzigd 32.000).

Overige personele lasten JR 2016 B 2017 B 2018 

636.292 

18.172 

74.181 

42.629 

428.200 

51.055 

234.414 

42.586 

25.437 

434.152 

32.000 

85.500 

220.000 

391.501 

52.450 

195.000 

29.300 

27.000 

452.350 

32.000 

85.500 

170.000 

403.670 

106.948 

225.000 

75.300 

27.000 

123.601 

inhuur derden 6 

Kosten Raad van Toezicht 6 

Arbodienst 6 

HRM-ontwikkel schoolverbetertrajecten 6 

Professionalisering en cao scholing 6 

Werkkostenregeling 
Reiskosten woon-we rk overige onkosten 
overige personele lasten 
Vrijwilligerskosten 
Pa0 extra ondersteuning 86.785 212.450 

Pa0 lichte ondersteuning 146.802 258.900 6 268.620 

1.661.406 1.938.253 f 
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Materiële uitgaven 

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

Personeel 
Gebouw gerelateerde normeringen 
Leerlinggebonden normeringen 

De meest gebruikte normen zijn: leerlingaantal, aantal groepen, aantal locaties, aantal medewerkers 
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 6 326 per leerling.

Huisvestingslasten 

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

Voor het onderhoud is een meerjaren onderhoudsplan 2018-2026 vastgesteld. De dotatíe aan de 
voorziening onderhoud (binnen en buitenkant) bedraagt jaarlijks 783.000. De kosten van het 
uitvoeringsprogramma 2018 komen ten laste van de voorziening. De boekwaarde van de voorziening 

is op orde. De totale onderhoudskosten 2018 komen uit op 6 1.462.455. Hiervan is E 195.000 
gereserveerd voor verbetering van de uitstraling van de gebouwen. Het dagelijks onderhoud, service 
contracten en kosten facilitair meldpunt zijn exploitatiekosten.

Het kostenniveau van energieverbruik en schoonmaak is gelijk gesteld aan het verbruik 2016.

JR 2016 
398.994 

1.539.151 

357.493 

692.297 

77.630 

3.075.506 

B 2017 
392.600 

1.115.380 

487.800 

771.500 

2o.ooo 

2.787.280 

B 2018 
434.000 

1.020.650 

368.600 

695.500 

72.250 

Huisvestingslasten 
Huur+servicekosten 
Onderhoudskosten totaal 
Gas en energie +water 
Schoonmaakkosten totaal 
Overige kosten 

Instellingslasten 

De totale instellingslasten nemen licht toe. De uitgaven aan inventaris, apparatuur en leermiddelen 
stijgen mee met het leerlingaantal en de toename van de formatie. Door her rubricering van het 
grootboek zijn kostenposten verschoven van 'administratie en beheerlasten' naar 'overige 
instellingslasten'. Voor de verdere inrichting van AFAS is budget opgenomen. Het tijdelijke voordeel 
van het synchroniseren van de contracten kopieerfaciliteiten vervalt in de loop van 2018. Het 
contract wordt aanbesteed, waardoor de kosten weer terug naar regulier niveau gaan.
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lnstellingslasten .IR 2016 

767.276 

974.366 

616.239 

2.357.881 

Administratie en beheerslasten 
Inventaris, apparatuur en leermiddelen 
Overige instellingslasten 

lnvesteringsbegroting afschrijvingslasten 

B 2017 

839.354 

1.004.345 

324.845 

2.168.544 

nu
 

rm
 r

m
 

B 2018 

1.087.535 

612.357 

Voor 2018 is een ínvesteringsprogramma opgenomen van E 1,2 miljoen. Ruim 6 1,0 miljoen daarvan 
is bestemd voor nieuw schoolmeubilair, 6 0,2 miljoen voor leermiddelen en 

De investeringen 2017 in ICT verklaren de hogere afschrijvingen op ICT in 20 

JR 2016 
394.872 

143.174 

174.769 

179.952 

Afschrijvingen 
Gebouwen 
Inventaris 
Leermiddelen 

wel/niet invest per ljuli 
E 892.767 G 

Financiële kader 2018-2021 

Exploitatie 2018-2021 

ICT.

B 2017 
56.345 

151.586 

120.488 

249.053 

577.472 

B 2018 
35.308 

106.107 

329.117 

92.727 

De begroting 2018 is doorgetrokken voor de jaren 2018-2021. Aandachtspunten daarbij zijn:

Leerlingenaantal: de bekostiging is aangepast voor groei op teldatum 1 okt '17 en 1 okt 
Regeerakkoord: extra inkomsten voor aanpassing cao en werkdrukvermindering;
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 door hogere Rijkbekostiging;
Meerjaren ínvesteringsprogramma: binnen het ínvesteringsprogramma is rekening gehouden 
met de behoefte op de scholen om verouderd meubilair te vervangen;
De liquiditeit: per balansdatum ligt deze niet lager dan de interne norm van 125% van de 
maandelijkse loonsom.
Dotatie voorziening onderhoud: het uitvoeringsprogramma onderhoud 2018-2021 leidt niet 
tot aanpassing van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening.
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Begroting 2018 WereldKidz 
Baten en lasten 

Baten 
3.1 Rijksbijdragen OCW 6 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 6 

3.5 Overige baten 6 

28.976.335 

85.000 

156.000 

82018 

Lasten 
4.1 Personeelslasten 
4.2 Afschrijvingen 

4.3 Huisvestingslasten 
4.4 Overige instellingslasten 

Saldo baten en lasten 

Meerjaren onderhoudsbegroting 2018-2021 

23.628.180 

742.092 

2.591.000 

2.228.737 

B 2019 

29.768.034 

85.000 

156.000 

30.009.034 

24.421.915 

628.875 

2.616.910 
2.311.024 

29.978.724 

30.310 6 

B2020 

30.257.781 

85.000 

156.000 

30.498.781 M
M

M
M

 

24.823.978 

665.656 

2.643.079 

2.333.535 

30.466.248 

32.534 6 

B2021 

30.513.285 

85.000 

156.000 

30.754.285 

25.019.146 
702.313 

2.669.510 

2.356.270 

30.747.239 

7.046 

De geplande uitgaven voor binnen en buitenkant onderhoud zijn relatief hoog in 2018 en 2020 en 
laag voor 2019 en 2021. De financiering van de voorziening onderhoud is op orde. De dotatie hoeft 
niet aangepast te worden. De gewenste upgrade aan onze schoolgebouwen is mogelijk tot een 

bedrag 6 195.000 in 2018.

Voorziening onderhoud 

uitvoeringsprgramma onderhoud 
Uitstraling gebouwen 

2017 

6 580.144 
6 145.000 6 

2018 2019 2020 2021 

195.000 
6 1.267.455 6 347.326 6 1.393.652 6 334.954 

Onttrekking MOP 
Dotatie MOP 

6 725.144 
6 783.316 

6 1.462.455 6 347.326 6 1.393.652 6 334.954 

6 783.316 6 783.316 6 783.316 6 783.316 

Eindsaldo voorziening 6 1.627.685 6 948.546 6 1.384.536 6 774.200 6 1.222.562 

lnvesteringsprogramma 2018-2021 
ln de meerjarenbegroting 2018-2021is een budget opgenomen van 6 3,4 miljoen voor investeringen 
De helft is bestemd voor inventaris en meubilair. Voor ICT is een bedrag van 6 1,1 miljoen begroot en 
voor OLP 6 600.000. In dezelfde periode wordt voor 6 2,7 miljoen afgeschreven, hetgeen inhoudt dat 
de boekwaarde met 6 690.000 toeneemt tot 6 3,9 miljoen.

lnvesteringsprogramma 2018 

6 52.345 

6 52.291 

6 1.081.450 

Gebouwen installaties 

ICT 

Onderwijs leermethoden 

inventaris meubilair 

De balans 2018-2021 

2019 

6 66.592 

6 183.598 

6 163.750 

6 413.940 

2020 

6 332.594 

6 187.531 

6 88.426 

6 608.550 

De exploitatiecijfers vertaalt naar de balans geeft onderstaand beeld.
De balanspositie is stabiel en het totale vermogen schommelt rond de 6 8,0 miljoen.
Aan de activazijde ontstaat een uitwisseling tussen vaste en vlottende activa.
Het eigenvermogen neemt met hetjaarlijkse exploitatieresultaat toe.

De voorziening onderhoud muteert mee met het meerjaren onderhoudsprogramma.
De vorderingen en kortlopende schulden zijn constant.

2021 

6 643.023 

6 178.755 

6 395.893 

6 1.217.671 
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TOTAAL 

6 1.094.554 

6 602.175 

6 1.729.519 

6 3.426.248 



BALANS 
ACTIVA 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Viottende activa 
Vorderingen 
Liquide middelen 

2018 

E 3.737.837 

E 1.838.460 
2.237.693 

2019 2020 2021 

6 3.497.714 6 3.430.609 6 3.945.967 

1.838.460 6 1.838.460 6 1.838.460 
2.944.116 E 2.513.419 6 2.373.468 

Totaal activa 
PASSIVA 

Eigen ve rmogen 
Voorzieningen 
Kortlopende schulden 

Zawäiš 

E 3.830.109 
E 1.250.380 
E 2.733.502 

E 3.860.419 6 3.892.952 
E 1.686.370 6 1.156.034 
E 2.733.502 6 2.733.502 

ea. 2.488 .se 

G 3.899.998 
6 1.524.396 

2.733.502 

Totaal passiva 8.280.291 6 7.782.488 GI 157.896 

Kengetallen vermogens- en budgetbeheer in meerjaren perspectief 
De vermogenspositie van WereldKidz blijft ook in meerjaren perspectief 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 13% uitkomt en daarmee voldoet aan ondergrens van OCW.
De liquiditeit korttijdelijk boven de bovengrens uitstijgt om vervolgens in 2021 weer op 1,5 te 

eindigen;
De huisvestingsratio een stabiel beeld oplevert van 
De personele lasten structureel 81% van de totale lasten uitmaken.

Grenswaarden vermogensbeheer 
Solvabiliteit 
Weerstandsvermogen 
Liquiditeit 
Rentabiliteit 

Grenswaarden budgetbeheer 
Rij ksbijdrage n/baten 
Personele lasten/totale lasten 

EV/totale lasten 
Personele lasten rijksbijdragen 
Huisvestingsratio (HVL/TL)
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onder 

onder 

geen 

boven 
geen 
geen 

boven 

geen 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

2021 



Liquiditeitsprognose 

Maandelijks wordt de stand van de liquide middelen gemonitord. ln 2018 voldoet de liquiditeit het 
gehele jaar aan de minimaal benodigde liquiditeit, welke gesteld is op 125% 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 6 2,2 miljoen.

LIQUIDITEITSPROGNOSE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
stand per 31 december 6 2.742.068 6 4.362.084 6 2.237.693 6 2.944.116 6 2.513.419 6 2.373.468 

ondergrens Liquiditeít 6 2.137.477 6 2.137.477 6 2.242.983 6 2.284.099 6 2.334.099 6 2.334.099 
Liquiditeít in 

65.000.000 

64.500.000 

64.000.000 

63 .500.000 

63.000.000 

62.500.000 

62.000.000 

61.500.000 

61.000.000 

6500.000 

128% 255% 125% 161% 135% 127%

LIQUIDITEITSPROGNOSE 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

j stand per 31 december --ondergrens Liquiditeít 
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10. Risico paragraaf 

WereldKidz zal in 2018 proactief blijven inspelen op de financiële, strategische en operationele 
risico's. Daarbij zijn zowel de risico's voorvloeiend uit externe ontwikkelingen als die vanuit de 
interne bedrijfsvoering aan de orde. Onderstaand enkele risico's, met daarbij een korte toelichting op 
de genomen beheersmaatregelen.

Risico Toelichting genomen maatregelen 
Het leerlingenaantal daalt onvoorzien Jaarlijks wordt de leerling prognose geüpdate; dit met behulp van 

het scenariomodel arbeidsmarktplatform, 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. Daarnaast is een 
flexibele schil ingericht door payroll contracten af te sluiten.

Conclusie: beheersbaar risico 
Overheidsbeleid waardoor lasten en 
baten niet in balans zijn 

De overheid financiert op waardoor wijzigingen in de 
bekostiging met een jaar vertraging doorwerken. WereldKidz 
begroot op 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 
Concurrentie van andere 
schoolbesturen 

De concurrentie in het verzorgingsgebied van WereldKidz neemt 

toe. inspelen op de behoeften in de markt (Topk|assen) is een 
succes gebleken.

De uitstraling van de gebouwen is van toenemend belang. De 
benodigde kwaliteitsimpuls is momenteel financieel beperkt 
haalbaar. Ouders kunnen om deze reden kiezen voor de 
concurrentie.

Conclusie:
Onderwijs inhoudelijk beheersbaar risico;
Uitstraling gebouw vraagt om extra aandacht, indien mogelijk 
wordt daarvoor meerjaren investeringsprogramma opgesteld 

Krapte aan kwalitatief personeel 
(inva|lers en vaste dienst)

Het wordt moeilijker om aan goed personeel te komen. Hierdoor 
ontstaat een kwalitatief zorgpunt: noodzaak tot inzet van duurdere 
interim oplossingen lschoolleider en IB-ers) of geen inzet 
(vervanging lerarenjl Hierdoor ontstaat ongewenste effecten op 
schoolniveau 

Conclusie: moeilijk beheersbaar risico 
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Bijlage 1 Normering Materiële Uitgaven 
SOOTIEI1 Eênhêde 

aantal groepen 

aantal lokalen 

IB-ers 

clusters 

brinnummers 

formatie 

formatie 

Locaties 32 

7,00 

298,3 

254,2 

BFP 17/18 
BFP 17/18 
OCW 

BFP 16/17 
BFP 16/17 

B F P 17/18 

medewerkers 450 

tota al 4.607 1-o 

4.477 1›okt-17 

Meerklank 130 1-okt-17 

Leerllligaarllal Iøtaal 4.443 1-Okt-16 

BVO in m2 (aanwezig) 26.274 

CVB 9,00 

ed 16,00 

HRM -going concern 

HRM- ontwikkeling 

Schoolverbetertrajecten 

Professionalisering OP 

Gezamenlijk professlonallserlngsactlvit 

Scholing IB-ers 

Reiskosten woon-werk dienstreizen 

Werlcostenregeling (incl personeelsuitii 

Werkostenregellng (incl personeelsuitji 

\Overige personele lasten 

Overige personele lasten 

Wen/ingskosten personeel 

Vrijwllllgerscontracten 

Attenties vrijwillige ouders 

lnhuurderden 

interim management 

Arbodienst 

E 50.000 

E 80.000 

E 40.000 

G 394.010 

E 25.000 

C 10.500 

C 225.000 

6 96.948 

C 10.000 

C 31.000 

C 10.000 

E 25.000 

E 27.000 

C 9.300 

C 233.969 

C 218.381 

G 85.500 

G 50.000 

E 20.000 

E 40.000 

C 1.550 

G 25.000 

C 1.500 

C 10.000 

C 1.000 

G 10.000 

G 25.000 

C 1.500 

E 1.162 

C 1.162 

254,2 

7,00 

PÉONEEL Begroting 2018 Norm bedrag eenheden formule toelichting 

kosten begeleidingstrajecten disfunctioneren kosten van outplacement, ontslag, afkoopsom, niet inzetbaarheid, ed 

kosten ontwikkeltraject HRM beleid, opzet procedures, A0/IC 
specifieke verbetertrajecten op de scholen 

budget per medewerker inclusief cao scholing 

scholing schoollelders, kennlscafe academied 

WK afspraak: budget per IB-er 

gemiddelde vergoeding perjaar historisch bepaald, niet geschikt voorverdeling over scholen 

gemiddelde uitgave perfte formatie inschatting, incl kerstpakket, liefen leed, personeelsuitje 

centrale kosten 

budget vooronvervvachte ksten /buffer 
budget voor onverwachte ksten /buffer 
aantal' advertentlekosten 

maximaal bedrag perjaar 18 vrljwllligers bestaand beleid, conform cao (vergoeding 64,50 uurl)

gemiddeld 15 actieve vrijwilligers per locatie 

kosten per dag, eenheden is aantal dagen 80,4 

kosten per dag, eenheden is aantal dagen 

schatting, nog aan te besteden centrale kosten 
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OM, IB, SD) 35,10 



MEDEWERKERS`
Vergaderkosten centraal 

Vergaderkosten scholen 

Kantlnekosten 

Kantlnekosten centraal 

abonnementen vakliteratuur 

kantoorartikelen 
kantoorartikelen Centraal 

bibliotheek 

GEBOUW 

Dagelijks onderhoud 

Tuinonderhoud, klusjes speeltoestellen 

Onderhoudskosten contractueel 

alarmopvolging 

schoonmaak 

schoonmaakartikelen 

energie, incl waterschapslasten 

kopieermachines 

printpapier 

ICT: internet 

telefonie +fax 

mobiele telefonie 

klein inventaris 

LEERLINGGEBONDEN 

Leermiddelen 
Leermiddelen 19TJ 

licenties leennethoden 

licenties leermethoden 19TJ 

licenties leerlingvolgsysteem 

Toetsen en testen 

leerlingactiviteiten 

PaO Lichte zorg 

Pa0 extra ondersteuning 

G 30.000 

E 15.500 

E 43.400 

C 2.500 

C 25.600 

E 12.400 

C 3.000 

6 14.400 

G 88.000 

6 54.400 

C 96.000 

E 24.000 

G 102.400 

C 217.210 

E 43.442 

6 38.400 

6 46.080 

E 60.984 

E 48.800 

C 819.716 

Begroting 2018 Norrnbedrag eenheden toelichting toelichting 

C 488.306 

G 42.380 

6 201.465 

E 3.900 

E 36.339 

C 23.035 

E 69.105 

E 268.620 

123.601 

6 30.000 

6 1.400 

6 2.500 

6 3.000 

Normbedrag vaste voet toelichting toelichting 

61.000 vaste voet 4-toeslag perlokaal 

sjabloon 

sjabloon 

sjabloon 

C 1.200 

E 1.440 

6 123.601 

eenheden formule toelichting Norrnbedrag 

61.000 vaste voet +toeslag perlokaal 

6534000 verdeling huidig contract aanhouden 

G 342.000 verdeling huidig contract aanhouden 

E2.000 vaste voet +bedragperleerling 

61.000 vaste voet perlocatie+toeslagper|okaal 

4.477 

4.477 

4.477 

4.607 

4.607 

4.477 

bedrag perlocatie 

bedrag perlocatie 

bedrag perlocatie 

bedrag per locatie 

bedrag per locatie 

bedrag per locatie 

verdeling huidig contract aanhouden 

bedrag perlocatie gemiddelde kosten alarmopvolging aantal opvolgingen 

vaste voet toeslag per lokaal 

2018: europese aanbesteding 

lnschating op basis 2016 en 2017 gem bedrag perleerlirig 

Bedrag perlocatie 

bedrag perlocatie 

iphone contract vast bedrag perjaar/contract 

bedrag perleerling alleen de P0 scholen 
bedrag perleerling slultaan bij OCW-norm 

bedrag per leerling aleen P0 scholen naarmate er meer digitaal onderwijs gegeven wordt moet noi 

bedrag per leerling naarmate er meer digitaal ondenuijs gegeven wordt moet norm 

werkelijke kosten vast bedrag perjaar/leerling 

bedrag per leerling PO (incl Meerklank)

bedrag per leerling culturele, buitenschoolse, schoolfeesten, ed.

zorgleerlingen met specifieke begeleiding vanuit SWV (exclusief Meerklank)

aantal zorgleerlingen met specifieke begeleiding (exclusief Meerklank)
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