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Betreft: jaarverantwoording 2018

Geacht college,

Hierbij zenden wij u de door de accountant goedgekeurde jaarverantwoording 2018. Na 
vaststelling door het college van bestuur heeft de raad van toezicht van de stichting de 
jaarverantwoording goedgekeurd.

Wij verzoeken u om goedkeuring casu quo instemming tot de vaststelling van de 
jaarverantwoording 2018 van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland / WereldKidz.

Statuten art 7, lid 3b:
Het college van bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring casu quo instemming 
van de gemeenteraden voor besluiten tot:
a. De vaststelling van de begroting;
b. De vaststelling van de jaarrekening;
c. Het wijzigen van de statuten van de stichting;
d. Het ontbinden van de stichting

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

Met vriendelijke groet.

Wubbo J. Wever

DocumentiD/19/143809 Zaak: Z/19/162421 Di\.

voorzitter college van bestuur

Bijlage: Jaarverantwoording 2018

WereldKidz is de merknaam van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland. 
KvKnr30200523 IBAN NL53ABNA0240101960
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Voorwoord

Dit is het jaarverslag met de jaarrekening van WereldKidz 2018.

WereldKidz verzorgt in 6 gemeenten onderwijs aan circa 4.600 kinderen en staat voor goed onderwijs.

In 2018 is er naast het verzorgen van goed onderwijs, veel aandacht geweest voor talentontwikkeling, 
ouderbetrokkenheid en de 21e eeuwse vaardigheden. Alle medewerkers werken daar dagelijks aan. Het is 
vanzelfsprekend dat ouders hierbij betrokken worden. Daarbij is WereldKidz een goede werkgever die volop 
investeert in de medewerkers.

Alle scholen bieden passend onderwijs, afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. Daarom neemt 
WereldKidz de verantwoordelijkheid voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, het onderwijs op twee 
scholen bij een AZC, onderwijs aan nieuwkomers in taalklassen en voor leerlingen in de praktijkklas.

Met dit jaarverslag informeren we enerzijds hoe WereldKidz goed onderwijs en werkgeverschap realiseert. 
Anderzijds is het een officieel verantwoordingsdocument dat moet voldoen aan wet- en regelgeving met 
bijbehorende vormvoorschriften. Daardoor ontstaan doublures.

Heeft u naar aanleiding van dit verslag vragen, dan nodig ik u uit om een mail te sturen naar 
bestuur@wereldkidz.nl.

Zeist, april 2019

Wubbo J. Wever

Voorzitter college van bestuur

Jaarverslag 2018 - WereldKidz
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1. Verslag raad van toezicht

1.1 Organisatie van bestuur en toezicht
WereldKidz heeft een een college van bestuur (CvB) en een raad van toezicht (RvT).
De taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven in de statuten d.d. 18 november 2010.
Het CvB en de RvT volgen de Code Goed Bestuur van de PO Raad.

1.2 Samenstelling 
Omvang en samenstelling
Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met verschillende 
aandachtsgebieden: onderwijs, financiën, juridische en algemene zaken. De raad van toezicht kent vijf zetels 
de samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:

• drs. E.H.M. Vinken, voorzitter
• drs. R.J.J. Kevenaar, secretaris en vice voorzitter
• mr. D.S.N. Bakker-van den Berg
• drs. H. Koster
• vacature

In 2018 is gestart met de werving van een zesde lid voor de RvT. Deze procedure loopt door in 2019.
De RvT van laat zich hier begeleiden door een extern adviesbureau.

Informatie over de leden
De heer drs. E.H.M. Vinken
Herbenoemd: 1 november 2016
Aftredend: 1 november 2020
Functie: Manager Inkoop bij Hogeschool Utrecht;

Zelfstandig organisatieadviseur Public Thinking

De heer drs. R.J.J. Kevenaar 
Herbenoemd: 1 april 2018
Aftredend: 1 april 2022
Functie: Bestuurder/CFO KidsFoundation en Smallsteps
Nevenfunctie: Voorzitter NVFE (Nederlandse Vereniging van Financial Executives)

Mevrouw mr. D.S.N. Bakker-van den Berg
Herbenoemd:
Aftredend:
Functie:

1 november 2018 
1 november 2022
Advocaat, Advocatenkantoor Bakker-van den Berg
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor 
Milieu en Ruimtelijke Ordening (tot 1 april 2018)
Vicevoorzitter Vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties 
Voorzitter RvC Jutphaas Wonen
Vicevoorzitter van de RvT van Woningbouwvereniging Laurentius

Mevrouw drs. H. Koster
Herbenoemd: 1 november 2018
Aftredend: 1 november 2022
Functie: Rector-bestuurder Cambium College
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Samen Leren

Commissies
Buiten de reguliere vergaderingen van de RvT, komt een afvaardiging van de RvT bijeen in commissies. Daar 
laat zij zich informeren en worden adviezen geformuleerd aan de gehele RvT.

□ auditcommissie
RvT: drs. R.J.J. Kevenaar (voorzitter) en de heer drs. E.H.M. Vinken 
Deelname vanuit de organisatie: W.J. Wever, voorzitter CvB; F. van Batenburg, 
controller, A.E. van Ommen, bestuurssecretaris

De auditcommissie is vier keer bijeen geweest. Onderwerpen die besproken zijn:
de managementletter; de externe accountant heeft een toelichting gegeven 
de jaarrekening 2017 en het accountantsverslag; tevens in aanwezigheid van de externe 
accountant besproken
treasury statuut; het statuut is besproken en op punten aangescherpt 
begroting 2019 en risicomanagement 
keuze voor de externe accountant

□ commissie onderwijs en kwaliteit
drs. H. Koster (voorzitter) en drs. R.J.J. Kevenaar
Deelname vanuit de organisatie: W.J. Wever, voorzitter CvB; L. de Kruijff, 
directeur onderwijs & kwaliteit; A.E. van Ommen, bestuurssecretaris

De commissie onderwijs en kwaliteit is twee keer bijeen geweest. Onderwerpen die besproken zijn: 
het instrument voor kwaliteitstoezicht door het bestuur op de scholen. Dashboard 1.0 en de 
ontwikkeling van Dashboard 2.0
de vorm, het gesprek en de opbrengst van de tweejaarlijkse kwaliteitsgesprekken met directeuren en 
schoolleiders
de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, ouders en medewerkers

□ remuneratiecommissie (zie paragraaf 1.5) 
mr. D.S.N. Bakker (voorzitter)
drs. E.H.M. Vinken

1.3 Honorering
De grondslag voor de honorering van leden van de RvT leden is de richtlijn van de VTOI. Voor de specificatie 
wordt verwezen naar de paragraaf 'wet normering topfunctionarissen' in hoofdstuk 9.11.

1.4 Toezicht houden 

1.4.1 Toezichtskader
De RvT heeft haar toetsingskader vastgelegd in een toezichtplan. Daarnaast gebruikt de RvT voor het toezicht 
de rapportages van de controller, de rapportages van het CvB, de rapporten van de inspectie, het 
accountantsrapport en ontmoetingen met stakeholders.
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1.4.2 Wettelijke toezichtstaken en algemeen oordeel 
De RvT is in 2018 vier maal bijeen geweest.
De RvT heeft de volgende documenten beoordeeld en daar haar goedkeuring aan gegeven:

• 06-06-2018 goedkeuring jaarrekening 2017
• 12-12-2018 goedkeuring begroting 2019

De RvT heeft toegezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen en de code voor goed 
bestuur.

De RvT heeft toegezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 
aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de wet. Er zijn geen schendingen van 
integriteit geconstateerd. WereldKidz heeft een klokkenluidersregeling, in 2018 zijn er geen meldingen 
geweest.

De RvT heeft Flynth als accountant aangewezen als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek die op 6 juni 2018 verslag heeft uitgebracht aan de raad.

De RvT is tevreden over het functioneren van het CvB. Er wordt voldaan aan de (statutaire en 
maatschappelijke) doelstellingen van de rechtspersoon. De RvT oordeelt dat de organisatie in control is en 
dat het systematisch werken aan kwaliteitsverbetering tot de gewenste resultaten leidt.

1.4.3. Toezicht op aandachtsgebieden

Financiën
WereldKidz heeft de financiën op orde en er wordt volop geïnvesteerd in het werven en behouden van 
leerkrachten. De auditcommissie is intensief betrokken bij het financieel beleid en bij de resultaten. In 2018 
is de inkoop van schoolmeubilair en kopieerfaciliteiten aanbesteed.

Personeelsbeleid
Er is in 2018 veel gesproken over het personeelsbeleid van WereldKidz, De veranderende arbeidsmarkt en 
het oplopen van het lerarentekort geeft hiertoe aanleiding.

In 2018 is er naast het algemene personeelsbeleid gesproken over: 
het beleid inzake de VOG (verklaring omtrent gedrag) 
omgaan met verzuim en de keuze voor een andere ARBO-dienst 
de leerkracht en schoolleiders stakingen
de nieuwe CAO PO en de gevolgen van de salarisverhoging van leerkrachten ten opzichte van de 
andere functies
de interne communicatie via Podium en Bieb (het intranet van WereldKidz) 
het beleid voor startende medewerkers 
samenwerking met hogescholen en opleidingstrajecten
het project goed werkgeverschap gekoppeld aan het nieuwe strategisch beleidsplan 
de extra financiële middelen voor werkdrukverlaging en innovatie
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Samen Laren

Kwaliteit en onderwijs
Het kwaliteitsbeleid en de kwaliteit van het onderwijs was een continue aandachtspunt voor de RvT. De raad 
heeft waardering voor het kwaliteitsbeleid: het kwaliteitsdashboard geeft veel kwalitatieve informatie. De 
raad is tevreden over de kwaliteitscultuur en het kwaliteitsniveau. Zij heeft waardering voor de medewerkers 
die elke dag werken aan de kwaliteit van het onderwijs. WereldKidz levert goed onderwijs. Regelmatig is er 
gesproken over de verantwoordelijkheid die de WereldKidz-scholen nemen voor passend onderwijs. Naast 
extra inzet voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is de RvT ook blij met de grote inzet 
voor nieuwkomersonderwijs en het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Huisvesting
De raad van toezicht wordt adequaat geïnformeerd over de meerjaren onderhoudsplanning van de 
schoolgebouwen van WereldKidz. Daarbij is er extra aandacht voor alle nieuwbouwprojecten en renovaties 
die momenteel lopen of worden voorbereid.

Governance
In 2018 is een statutenwijziging opgesteld en voorgelegd aan de gemeenten. Inhoudelijk gaat het om een 
modernisering van de statuten waarbij vooral sprake is van aanpassing aan de huidige wet- en regelgeving. 
WereldKidz is nog in afwachting van de formele goedkeuring van de statutenwijziging door alle gemeenten.

Ook is een start gemaakt met het moderniseren van het handboek governance. Deze wordt aangepast aan 
de veranderde wet- en regelgeving. Na vaststelling van de statuten wordt het handboek governance verder 
bijgewerkt.

Het goede gesprek voeren als 

toezichthouder en bestuurder. 

Transparant en constructief.

1.5 Werkgeverstaken 
De RvT vervult de werkgeversfunctie 
voor het CvB en functioneert tevens als 
klankbord voor het CvB. Tijdens de 
gesprekken met het CvB wordt gebruik 
gemaakt van reflectieverslagen en een 
blik naarde toekomst.
Op 7 februari 2018 en 14 november 
2018 heeft de remuneratiecommissie 
van de RvT een gesprek gevoerd met de 
bestuurder in het kader van de werkgeversfunctie.

Klankbordfunctie
Tijdens de reguliere vergaderingen van de RvT met het CvB heeft de raad met de bestuurder geklankbord 
over de aanpak en over oplossingsrichtingen voor issues en gecompliceerde vraagstukken. Ook tussentijds is 
er regelmatig contact geweest tussen de voorzitter van de raad en de bestuurder om zaken af te stemmen en 
te klankborden.
Meer specifiek op het domein van financiën en kwaliteit & onderwijs is geklankbord tijdens de 
commissievergaderingen van de raad. ^ ,
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Samen Leren

1.6 Eigen werkzaamheden 

1.6.1 Professionalisering

De RvT heeft gewerkt aan de eigen professionalisering door onder begeleiding van een extern adviesbureau 
een zelfevaluatie te doen. In navolging daarop is gewerkt aan een nieuw, aangescherpt 
toezichtsplan/toezichtskader. De zelfevaluatie leverde geen redenen op tot majeure aanpassing van 
werkwijze, samenstelling of rolverdeling binnen de raad.
Er is onder andere gesproken over de informatievoorziening en er zijn afspraken gemaakt over het verder 
optimaliseren van de raad, hierin kan de bestuurssecretaris een ondersteunende rol spelen.

1.6.2. Horizontale verantwoording

25 januari 2018 Het bijwonen van een deel van de tweedaagse voor schoolleiders en 
directeuren met als thema: 'Samen lerend leiderschap in de 21® eeuw'.

14 november 2018 Bijwonen van een vergadering van de GMR door een 
afvaardiging van de RvT

28 november 2018 Deelname aan het bestuurlijk overleg tussen WereldKidz en 
(een vertegenwoordiging van) de wethouders van de gemeenten Zeist, De Bilt, 
Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Veenendaal en Stichtse Vecht door een afvaardiging 
van de RvT

17 december 2018 Deelname aan evaluatie- en inspiratiesessie rondom de 
totstandkoming van het strategisch beleidsplan 2019-2023

Zeist, april 2019

drs. Emile H.M. Vinken

Voorzitter raad van toezicht

Jaarverslag 2018 - WereldKidz
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2. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan, strategisch beleidsplan, HR- 
gerelateerde zaken, fusies. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van 
de scholen van WereldKidz.

2.1 Rechten, bevoegdheden, plichten

Alle bevoegdheden van de GMR en de plichten van het bestuur zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap 
op Scholen (WMS). Naast de wettelijk vastgelegde bevoegdheden kan de GMR ook ongevraagd advies geven 
aan het CvB.

2.2 Samenstelling huidige GMR

Cluster Scholen Naam
A Bolenstein, Palet; Triangel, Tweesprong, 

locatie Fazantenkamp; Tweesprong, 
locatie Duivenkamp

Leerkracht
Ouder

Julia Vrolijk
Vacature

B Achtbaan, Balans, Mozaïek, locatie 
Bongerd, Mozaïek, locatie Petenbos

Leerkracht
Ouder

Rigtje Zegers
Warnar Loorbach

C/D Dolfijn, Het Spoor, Montessori Zeist Leerkracht
Ouder

Els de Graaf
Patrick Bosman
Brit van Setten

E/F Koppel, Op Dreef, De Hoogstraat, 
Pirapoleon, Kievit

Leerkracht
Ouder

Vacature
Vacature

G Anne Frankschool, Bongerd Leerkracht
Ouder

Vacature
Jildou vd Sluis

H Meander, Meent, Merseberch, 
Kameleon, Sterrenbos

Leerkracht
Ouder

Vacature
Inge Smak

1 Meerklank (speciaal onderwijs) Leerkracht Willy Cools

In 2018 zijn nieuw aangetreden in de GMR: 
Eis de Graaf (secretaris)
Warnar Loorbach 
Jildou van der Sluis 
Julia Vrolijk

2.3 Uitvoering van taken

Informeren, 

adviseren en 

instemmen.

Informeren, adviseren en instemmen
De GMR heeft in 2018 acht keer vergaderd. De verslagen daarvan vindt u op de website van WereldKidz. De 
GMR wordt in haar vergaderingen geïnformeerd over actuele ontwikkelingen binnen WereldKidz. Zij geeft 
advies en instemming volgens het reglement en de Wet op de Medezeggenschap.
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Samen Leren

De GMR is op alle relevante onderwerpen geïnformeerd door het bestuur en heeft met het bestuur hierover 
van gedachten gewisseld. Daarbij is de mening en het advies van de GMR-leden meegegeven aan de 
bestuurder. Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen, waaronder het bestuursformatieplan, financiële 
begroting en de vakantieregeling is in 2018 het volgende besproken:

Personeel
het plan Ontzorgen 2.0 
ziekteverzuim
centrale werving / het lerarentekort 
de stakingen in het onderwijs 
de vacatures in de schoolleiding 
samenwerking met ARBO-dienst 
werkdrukverlaging en het werkverdelingsplan 
het project goed werkgeverschap

Onderwijs en leerlingen
komst islamitische school in Zeist
start WereldKidz Het Sterrenbos in Amerongen
protocol leerlingenvervoer
protocol voor leerlingen met diabeteszorg
protocol schorsen & verwijderen
ervaringen met de eindtoets in groep 8 (IEP)
interne audits
de samenwerking met het samenwerkingsverband (passend onderwijs) ZOUT 
het kwaliteitsbeleid

Organisatie
het werven van leden voor de GMR en professionalisering 
statuten en governance 
bestuursgericht inspectiebezoek 
het privacy beleid
het jaarverslag van de externe vertrouwenspersoon
de verschillende ontwikkelingen in de huisvesting, zoals de verhuizing van Meerklank

Zeist, april 2019

Els de Graaf, secretaris GMR 
Patrick Bosman, voorzitter GMR
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3. De organisatie

3,1 Algemeen
WereldKidz is een stichting met 26 scholen voor primair onderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs 
(SO en VSO). WereldKidz is een hecht samenwerkende groep scholen, waarbinnen voor elke school en 
medewerker ruimte is voor eigen identiteit. De visie is voor iedereen herkenbaar en is zichtbaar in alle 
scholen.

Onze scholen in de gemeenten Bunnik, de Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist 
bieden kinderen op weg naar volwassenheid een optimale basis voor de toekomst. WereldKidz-scholen zijn 
plaatsen waar nieuwsgierigheid aangewakkerd wordt en kinderen nieuwe vaardigheden ontwikkelen. 
Kinderen hebben deze vaardigheden in hun leven nodig, in het vervolgonderwijs en voor hun verdere sociale 
en emotionele ontwikkeling. Zo kunnen zij volwaardig aan de samenleving deelnemen.

De directeuren binnen de stichting werken intensief met elkaar samen onder leiding van de voorzitter van 
het college van bestuur. Met elkaar wordt het strategisch beleid van de stichting ontwikkeld. Dit vormt het 
kader van het strategisch beleid van de scholen (de schoolplannen), waaraan directeuren samen met hun 
teams vorm en inhoud geven. In 2018 is het strategisch beleid geëvalueerd en een start gemaakt met het 
nieuwe strategisch beleidsplan 2019-2023. In 2019 worden de schoolplannen vernieuwd.

...onderwijs voor elk kind 

beschikbaar en bereikbaar...

Het onderwijs dat de stichting verzorgt is 
openbaar. Alle scholen geven hier vorm aan door 
kinderen, ongeacht hun niveau, afkomst of 
gezinssituatie, te leren respectvol met elkaar om te 
gaan. Er wordt kwalitatief hoogwaardig onderwijs 
geboden dat aansluit bij de mogelijkheden van elk 
kind. De scholen van WereldKidz dagen kinderen 
uit om zelfstandig te zijn door hun eigen 
verantwoordelijkheid te stimuleren in een 
uitdagende leef- en werkomgeving. Daarbij krijgen
kinderen de mogelijkheid om verschillende culturen te ontdekken en van elkaar te leren. Kinderen leren de 
samenleving met daarbij passende normen en waarden kennen. Elke school en elke leraar van de stichting 
gaat een pedagogisch partnerschap aan met de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen. Dit pedagogisch 
partnerschap wordt gekenmerkt door respect voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van 
ouders, kinderen en leraren. Pedagogisch partnerschap tussen de ouders en leraren betekent ook dat 
inspraak en medezeggenschap goed geregeld zijn. In 2018 heeft een werkgroep zich verdiept in de relatie en 
samenwerking met ouders.
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3.2 Organogram

raad van toorkht

college van bestuur

besturenbedrijfsbureau

directeuren overleg

directeur schoolleider

intern
begeleider

schoolteam

3.3 Klachten
Klachten ontvangen door het bestuur
Er zijn in 2018 vijf klachten ingediend bij het bestuur. Aanleiding hiervoor was onrust onder de ouders over 
de oorzaak en gevolgen van het vertrek van medewerkers, ongewenste intimiteiten tussen leerlingen 
onderling, communicatie en passend onderwijs. In alle gevallen was sprake van een eenmalige gebeurtenis 
en heeft het bestuur door het voeren van het gesprekken de klacht opgelost naar tevredenheid van de 
ouders. Er zijn bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) geen klachten ontvangen over WereldKidz.

Externe vertrouwenspersoon
In 2018 zijn er acht adviezen uitgebracht door de externe vertrouwenspersoon. Er zijn geen formele klachten 
ingediend, en alle casussen zijn afgerond. De adviesgesprekken gingen drie keer over een gevoel van 
discriminatie, twee keer over het gevoel van veiligheid op school, en drie keer over communicatie met de 
school.

3.4 Passend onderwijs
WereldKidz participeert in vier verschillende samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.
Dit zijn:

• Rijn- en Gelderse Vallei voor de vier scholen in Veenendaal;
• Passenderwijs voor de scholen in Maarssen en Maarssenbroek;
• VO ZOUT voor VSO Meerklank;
• Zuid-Oost Utrecht (ZOUT) voor de overige scholen.

Het samenwerkingsverband is, samen met de daaronder vallende schoolbesturen, verantwoordelijk voor 
passend én thuisnabij onderwijs voor alle kinderen in de regio. Flynth Audit B V
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WereldKidz besteedt het geld van passend onderwijs geheel aan kinderen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. Het budget wordt besteed aan lichte- en extra ondersteuning (zie par. 3.4.1) en aan 
de coördinerende rol van de intern begeleider. Dit is ook belangrijk in het kader van werkdrukverlichting van 
leerkrachten. Bij WereldKidz heeft de intern begeleider binnen passend onderwijs een belangrijke rol. Hij/zij 
bespreekt met de leerkrachten, de ouders en schoolleider welke ondersteuning er nodig is, organiseert en 
monitort de passende begeleiding voor de leerling. WereldKidz bekostigt dit uit de bijdrage van de 
samenwerkingsverbanden en uit eigen middelen.

Het budget passend onderwijs wordt ook ingezet voor extra ondersteuning aan de nieuwkomerskinderen. De 
eerste twee jaar dat een kind in Nederland is, wordt bekostigd door de overheid. Voor de noodzakelijke 
sociaal-emotionele ondersteuning is er geen rijks-financiering. Deze ondersteuning wordt deels bekostigd 
door gemeenten, dit beleid verschilt per gemeente en is nooit toereikend. Gemiddeld heeft een nieuwkomer 
vijfjaar extra ondersteuning nodig op het gebied van taal en daarbij komt nog de ondersteuning voor de 
sociaal-emotionele problematiek.
Over deze problematiek voert WereldKidz al jaren gesprekken met samenwerkingsverbanden en gemeenten. 
WereldKidz vindt dat de samenwerkingsverbanden en de gemeenten onvoldoende hun verantwoordelijkheid 
nemen voor deze kinderen.

In 2018 is er een pilot gestart voor ondersteuning aan 
hoofbegaafde kinderen met een meervoudige 
ondersteuningsbehoefte. De pilot wordt door de twee 
samenwerkende besturen en het samenwerkingsverband 
ZOUT bekostigd. Meer over deze pilot leest u in het 
hoofdstuk Onderwijs van dit jaarverslag.

3.4.1 Lichte en extra ondersteuning

Een gezamenlijke 

initiatief van WereldKidz 

met stichting 

Gewoon Speciaal.

Lichte ondersteuning is voor (groepen) kinderen die kortdurende ondersteuning nodig hebben; cognitief 
en/of sociaal-emotioneel. Ook de professionalisering van de leerkracht voor de interactie met de leerling met 
een ondersteuningsbehoefte wordt hieruit bekostigd. Dit budget wordt planmatig ingezet en valt onder de 
verantwoordelijkheid van de directeur van een cluster. Het geld wordt ingezet om preventief te kunnen 
handelen om te voorkomen dat kinderen achterstanden oplopen en uitvallen.

De extra ondersteuning is voor kinderen die langdurig individuele ondersteuning nodig hebben. Vaak wordt 
hiervoor een externe specialist ingezet. Doel is om zoveel mogelijk kinderen op de reguliere basisschool 
onderwijs te bieden. Het budget voor extra ondersteuning is een centraal budget binnen WereldKidz, per 
samenwerkingsverband verschilt het budget. Elk samenwerkingsverband heeft eigen beleid over de mate 
waarop scholen beroep kunnen doen op diensten vanuit het samenwerkingsverband, het beschikbare 
budget voor de scholen hangt daarmee samen.

De Meerklank, school voor speciaal onderwijs, heeft een eigen financieringssystematiek. De expertise van 
specialisten op de Meerklank wordt geregeld ingezet op de reguliere scholen.
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3.5 Verbonden partijen
Stichting Lerend Leven en Stichting Openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland (WereldKidz) vormen een 
personele unie. De bestuurder van WereldKidz is ook de bestuurder van Stichting Lerend Leven. Hetzelfde 
geldt voor het toezichthoudende orgaan. Gezien de geringe omvang van Stichting Lerend Leven is er geen 
verplichting tot consolidatie.
(zie ook model E hoofdstuk 9.13)

Samen Leren

06 ONTDEKKINGSREIS

StkMlng Lerend Leven

Samenwerkinq

Om de samenwerking tussen de scholen van de 
stichtingen, die al heel hecht is, en de 
organisatiestructuur te vereenvoudigen is in 
2018 het onderzoek gestart voor een 
bestuursfusie. Na deze fusie zal De 
Ontdekkingsreis een WereldKidz-school zijn en 
worden omgezet van algemeen bijzonder 
onderwijs, naar openbaar onderwijs. De 
verwachting is dat de fusie per 1 augustus 2019 
is geëffectueerd.
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4. Onderwijs en kwaliteit

4.1 Inspectie positief over het bestuur van WereidKidz

Tenminste één keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder schoolbestuur in 
Nederland. Van eind december 2017 tot en met februari 2018 is dit vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur 
van WereidKidz uitgevoerd. Op 10 WereidKidz scholen heeft er een verificatieonderzoek plaatsgevonden.

'Het bestuur neemt hoar 

moatschoppelijke 

opdracht serieus."
Inspectie

"Het bestuur heeft goed in beeld hoe de kwaliteit van 
het onderwijs op zijn scholen is en stimuleert dat de 
scholen hun onderwijs blijven verbeteren. Opvallend is 
de manier waarop het bestuur van WereidKidz er in 
slaagt zijn missie 'samen leren' in de hele organisatie 
overtuigend te laten zien. Ook is WereidKidz een 
financieel gezonde organisatie."

Het inspectierapport bevestigt dat het goed gaat met 
WereidKidz. Daar zijn we blij mee. We kunnen met 
gepaste trots zeggen 'we doen het samen en we doen 
het goed'. Dat is belangrijk voor alle kinderen binnen 
WereidKidz, die recht hebben op uitdagend en 
toekomstgericht onderwijs.

Het volledige rapport staat op de www.wereldkidz.nl

'Samen leren' 
is op alle niveaus 

uitgewerkt"
Inspectie

4.2 De basis op orde!
Alle scholen, op een school na, hebben het basisarrangement, en daarmee een voldoende beoordeling van 
de inspectie. De school met een onvoldoende is bezig met een intensief verbetertraject. De verwachting is 
dat als de inspectie in juni 2019 weer langskomt, zij het basisarrangement weer krijgen.

De eindresultaten van 16 van de 23 scholen zijn op of boven de ondergrens van de inspectie, zie de 
onderstaande tabel. Dit jaar zijn er meer scholen dan in de afgelopen jaren met een eindresultaat onder de 
ondergrens. De meeste van deze scholen hadden dit resultaat voorspelt. Alle scholen maken een analyse van 
de eindresultaten en stellen waar nodig verbeteracties op.
Twee keer per jaar is er een kwaliteitsgesprek, waar het bestuur in gesprek is met de schoolleiders en 
directeuren van een cluster over kwaliteit. Er wordt onder andere gesproken over de behaalde resultaten, 
mogelijk verbeteracties, onderwijsontwikkelingen en professionalisering
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Wat is de gemiddelde score op de IEP Eindtoets in 2017-2018 van de school/scholen onder het 
bestuur?

School

Het Mozaïek, kxatie Oe Bongeld 

WereldKidz Bongerd 

WereldKkfz Anne Frankschool

Wereldkidz Bolenstein

WereldKidz Kameleon

WereldKidz Palet

WereldKidz Tweesprong 

Were IdKidz Triangel 

WereldKidz Achtbaan

Balans

Basisschool de Pirapoleon 

Het Mozaïek, locatie Petenbos

Basisschool WereldKidz Meent

WereldKidz Merseberch 

Openbare jenaplanschool Dolfijn

Gemiddelde score eindtoets Percentiel

Aantal
meetellende

toetsscores

Percentage
gewogen
leerlingen

90,1 * 11 62 H

91,6 lOO 26 oSi

90,7 99 29 294

89,8 97 30 l94

87,7 88 A7 l94

86,1 78 30 iH

85.6 77 64 444

8z,7 • 9 1594

81,6 * IS 13 H

82,1 • 25 994

8J,3 40 9 l94

8». 5 ki 29 3H

81.3 J6 16 zH

81,1 15 9 2H

80,9 32 27 aH
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School

WcreldKidz Het Spoor

Wereldkidz Montessori Zeist Sumatralean

Wereldkidz Montessori Zeist Kerckebosch

WereldKidz Meander

Wereldkidz Montessori Zeist Griffensteyn 

WereldKidz Op dreef 

Oaltonschool Wereldkidz Kievit 

Wereldkidz Koppel

Gemiddelde score eindtoets

Aantal Percentage
meetellende gewogen

Percentiei toetsscores leerlingen

8o,4 »3 41 oM

79.S 15 25 o44

79,3 11 21 iM

77,1 * 17 10 M

77.8 13 24 4«

7ï,l • 15 40H

77,4 « XI 1S4*

67,6 * X3 39 «

Legenda gemiddelde score eindtoets

Op of boven inspectie-ondergrens schooh/ergelijkingsgroep 
Onder inspectie-ondergrens schoolvergelijkingsgroep 

I Inspectie-ondergrens schoolvergelijkingsgroep

Legenda percentiei

OO Schcxrl hoort bij 25% best presterende scholen

00 Percentielscore tussen 25 en 75

OO School hoort bij 2$H slechtst presterende scholen

^ Geen percentielscore mogelijk vanwege een te klein aantal scholen in 
de schoolvergelijkingsgroep.

Geen percentielscore mogelijk vanwege een te klein aantal (<5) 
deelnemers aan de einchoets.
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resultaten zijn positief. De kinderen geven veruit de meeste scholen meer dan een 8. De twee AZC scholen 
hebben een te grote doorstroom van kinderen om betrouwbare resultaten te geven. Onze AZC school heeft 
een eigen tevredenheidsonderzoek afgenomen in verband met de doelgroep.

Scholen 2018

WereldKidz Bolenstein 8,8

WereldKidz Palet 8,2

WereldKidz Triangel 7,7

WereldKidz Tweesprong, locatie Fazantenkamp 8,4

WereldKidz Tweesprong, locatie Duivenkamp 8,4

WereldKidz Achtbaan 9

WereldKidz Balans 8,4

WereldKidz Bongerd 9,1

WereldKidz Mozaïek Petenbos 8,4

WereldKidz Dolfijn 8,1

WereldKidz Het Spoor 8,2

WereldKidz Montessori Zeist, locatie Kerckebosch 8,7

WereldKidz Montessori Zeist, locatie Sumatralaan 8,3

WereldKidz Montessori Zeist, locatie Griffensteyn 6,6

WereldKidz Koppel 9

WereldKidz Op Dreef 8,4

WereldKidz de Hoogstraat Eigen enquête afgenomen

WereldKidz Pirapoleon 8,6

WereldKidz Kievit 8,4

WereldKidz Anne Frankschool 8,9

WereldKidz Bongerd 9,7

WereldKidz Meander 8,7

WereldKidz Merseberch 7,9

WereldKidz Meent 9

WereldKidz Kameleon afgenomen 2019

WereldKidz Meerklank, locatie VSO 8

WereldKidz Meerklank, locatie SO 8
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4.4 Opleiden in School 
In 2018 hebben vijf scholen het Keurmerk als 
Opleidingsschool van de HU Pabo gekregen. In totaal 
hebben nu 14 scholen bij WereldKidz een Keurmerk. Alle 
scholen binnen WereldKidz geven het' Opleiden in School' 
actief vorm in nauwe samenwerking met andere besturen 
uit de regio en de HU Pabo. In 2019 krijgen opnieuw vijf 
scholen het keurmerk.

...scholen van 

WereldKidz hebben het 

Keurmerk voor 

Opleidingsschool.

4.5 Ambities
WereldKidz heeft drie strategische ambities (zie strategisch beleidsplan 2016-2020):

1. 21st century skills ontwikkelen; Kinderen krijgen adequate begeleiding en uitdagend onderwijs 
waarmee zij 21st century skills ontwikkelen.
Talenten ontdekken; Kinderen krijgen ruimte voor het ontdekken van hun talenten door 

inspirerend onderwijs, ook de omgeving speelt hierin een rol.
Ouders betrekken; Ouders doen mee binnen onze organisatie op alle niveaus: dat van individuele 
leerling, groep, school en WereldKidz.

2.

3.

Dit biedt een helder kader voor schoolontwikkeling. Elke school stelt eigen prioriteiten en kent een uniek 
proces van schoolontwikkeling. De focus van de scholen verschilt mede op basis van de leerlingpopulatie en 
de context. WereldKidz stuurt op basis van vertrouwen. De processen worden wel zorgvuldig gevolgd en 
gemonitord, maar niet door te werken met SMART doelen en centrale resultaatafspraken. Schoolbezoeken, 
enquêtes, audits en kwaliteitsgesprekken zijn de belangrijkste bestuurlijke instrumenten. De eerste twee 
strategische ambities vragen om ander leerkrachtgedrag en een aanvullend onderwijsaanbod. Alle scholen 
werken hieraan, delen expertise en wisselen ervaringen uit. Binnen WereldKidz wordt er via meerdere 
netwerken van elkaar geleerd. Elk clusters van scholen, werkt intensief samen; bijvoorbeeld in 
schooloverstijgende ontwikkelgroepen.
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4.6 Praktijkvoorbeelden van deze ambities op de WereldKidz-scholen

Kidzreporters op Jenaplanschool Het Spoor -

Op Jenaplanschool Het Spoor wordt gewerkt met een 
team van Kidzreporters. Zij brengen op 
onderzoekende manier verslag uit van actuele 
thema's door het afnemen van interviews en het 
maken van nieuwsfilmpjes.

...kinderen hebben een 

stem binnen WereidKidz.

Zo geven we de kinderen een stem binnen 
WereidKidz. De verhalen van de reporters zorgen 
ervoor dat ouders, het team en omgeving zaken ook 
vanuit een ander perspectief gaan bekijken.
Het Kidzreporters-team bestaat uit 9 
bovenbouwleerlingen. Elke Kidzreporter draagt 
vanuit eigen interesse en talent bij aan het proces. 
Veel van de 21e eeuwse vaardigheden worden 
ingezet om tot een mooi eindproduct te komen, 
vaak een wervelend filmpje.
Dit schooljaar hebben de reporters, in opdracht van 
het bestuur, onderzoek gedaan naar leren in de 
toekomst. Met chromebook, papier, camera en 
microfoon zijn ze op allerlei manieren aan de slag 
gegaan. Zo hebben ze een Skype gesprek gevoerd 
met een futuroloog, een interview gehouden met 
klasgenoten, onderzoek gedaan op het internet. 
Samenwerking is het sleutelwoord om tot een 
succes te komen.

Uiteindelijk zijn de Kidsreporters tot 6 aanbevelingen 
gekomen aan het bestuur, die als belangrijke input en 
inspiratiebron dienen voor het nieuwe strategisch 
beleidsplan van WereidKidz.
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Pilot praktijkklas -

Praktijkklas... 

leren door doen...

Donderdag is 'praktijkklas-dag' op de scholen van Wereldkidz in 
Maarssen.
Met het werken in een praktijkklas bieden we leerlingen met 
een uitstroomprofiel Praktijkonderwijs en VMBO-basis de 
gelegenheid om op een andere manier te leren leren. Er wordt 
inhoud gegeven aan begrippen en leervaardigheden op een 
handelingsgerichte, concrete manier

1 ff

Leerlingen vinden deze andere manier van leren geweldig. Het geeft 
hen het gevoel dat ze dag niet hoeven te leren. Ze zijn bezig met 
koken of bouwen, en niet met rekenen of begrijpend lezen.
Ouders voelen zich serieus genomen. De onderwijsbehoefte van 
hun kinderen wordt gezien: voor leerlingen die moeite hebben met 
leren kunnen we dit interessant aanbod geven.
Leerkrachten zijn geraakt. Ze zien kinderen genieten en opbloeien in 
de praktijkklas. Het effect van deze manier van leren is ook 
merkbaar terug in de eigen reguliere groep. Waar zichtbaar het 
zelfvertrouwen van de leerling groeit.

...het
zelfvertrouwen 

van de leerling 

groeit.
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- Investeren in bewegend leren -

Op WereldKidz Achtbaan zet het team sinds anderhalf jaar gericht in op de neurologische ontwikkeling van 
kinderen. Hierbij wordt bewegend leren ingezet. Naast de sociaal emotionele- en de cognitieve ontwikkeling 
is de neurologische ontwikkeling van groot belang bij het opgroeien van kinderen.

Vanuit de neuropsychologie is inmiddels het belang van 
bewegen en effect daarvan op het gedrag en de ontwikkeling 
van schoolse vaardigheden bewezen. Door te bewegen 
activeer je de zintuiglijke prikkelverwerking systemen. Daar 
horen ook zintuigsystemen bij als tast, het evenwicht en het 
bewegingsgevoel. Juist deze systemen zorgen ervoor dat het 
lichaamsgevoel versterkt wordt. Het lichaamsgevoel is 
essentieel om de aandacht te richten en te komen tot een 
optimaal zelfsturend vermogen.

...springend op een 

trampoline, liggend op 

de buik of staand op 

een wiebelpiank.

Het onderwijs op Achtbaan wordt zo aangeboden dat de lesstof op verschillende leer-/werkplekken en 
middels verschillende activiteiten door de kinderen wordt verwerkt.
Voorbeelden hiervan zijn: het leren en automatiseren van de rekentafels
Het effect is geconcentreerdere en enthousiastere leerlingen. De betrokkenheid en de energie gedurende de 
dag neemt zichtbaar toe. Investeren in bewegend leren is fijn voor ieders brein!
In 2019 wordt dit geïntegreerde aanbod doorontwikkeld.
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- WereldKidz Toparrangement -

WereldKidz staat voor uitdagend onderwijs voor ieder kind. 
Oók voor hoogbegaafde kinderen. Voor hen is er het 
toparrangement. Met het toparrangement krijgen 
hoogbegaafde kinderen voltijds basisonderwijs op hun 
niveau. Onderwijs dat aansluit bij de manier waarop zij 
denken en leren. Zes basisscholen van WereldKidz werken 
met het toparrangement.

...dat aansluit bij de 

manier waarop zij 
denken en leren.

De kinderen in het toparrangement maken deel uit van de
leefgemeenschap van de school. Ze hebben een andere onderwijsbehoefte en contact met 
ontwikkelingsgelijken is een voorwaarde voor ontwikkeling, maar verder gelden dezelfde uitgangspunten als 
voor de andere groepen in de school.

Binnen het toparrangement krijgen de kinderen gemiddeld anderhalve dag tot twee dagen per week (in tijd) 
de reguliere leerstof aangeboden. De overige tijd besteden zij aan een verzwaard en verdiept lesprogramma. 
De instructie is top-down en leren leren is het uitgangspunt.
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- Zintuiglijke prikkeiverwerking -

Vanaf schooljaar 2017-2018 is WereldKidz de Merseberch gestart met een nieuw onderwijsconcept. Een 
concept waarmee kinderen een stevige basis voor hun leven ontwikkelen.
De vier pijlers zijn:

Ontwikkelen van de zintuiglijke prikkeiverwerking 
Zelfstandig leren leren 
Verwerven van basiskennis en vaardigheden 
Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, elkaar en de omgeving

1

\

Zintuigen zorgen voor het verwerken van interne en externe prikkels. Met de zintuigen bouwen we een 
lichaamsgevoel op. Een goed lichaamsgevoel is een natuurlijke filter voor externe prikkels en daarmee 
belangrijk om te komen tot leren.

Wanneer de zintuiglijke prikkeiverwerking niet in balans is, 
komen kinderen moeilijkertot leren. Hier zijn verschillende 
oorzaken onderscheiden:

Onderprikkelt en daardoor niet op gang komen. 
Overprikkelt en daardoor afgeleid worden 
Behoefte hebben aan prikkels, de zogenaamde 
prikkelzoekers en daardoor niet leren

Een goed 

lichaamsgevoel is 

een natuurlijke filter 

voor externe prikkels.

• t •• • •• • -■ •••• jrenHnrstaatiziji

=rWif

jtwikkelen.
jmee

gehouden in de vormgeving van de leeromgeving met de mate waarin kinderenHnrrtasit izijn prikkels te 
verwerken en tot leren te komen. Kinderen kunnen naar eigen behoeften naar^ef bew^^glokaal om aan hun
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Samen Leren

lichaamsgevoel te werken. Daarnaast wordt de aangeboden lesstof ook in beweging aangeleerd, voor een 
beter leerrendement.

- (V)SO Meerklank een gebouw voor haar doelgroep -

In 2018 was het eindelijk zo ver: zowel het SO als het VSO van Meerklank zijn verhuisd naar de gerenoveerde 
en aan de doelgroep aangepaste schoolgebouwen. Op 16 maart is dat feestelijk gevierd tijdens een officieel 
opening van beide locaties.

mm

\2^m

De VSO is nu gehuisvest in één gebouw. Zij beschikken over een goed ingerichte keuken voor de kooklessen 
en over praktijklokalen voor verschillende andere vakken, waaronder houtbewerking, keramiek en kaarsen 
maken. De tuin en de grote kas en het kippenhok met kippen zijn eveneens belangrijke plekken voor de 
leerlingen om praktijkervaring op te doen. Naast de klaslokalen en overige ruimtes is er een ruime kantine en 
een mooie aula, die onder andere wordt gebruikt voor muziek en dans.

Een prachtige 

leeromgeving voor onze 

leerlingen!

ontwikkelen, ook na schooltijd.

Op het SO zijn nu ruime klaslokalen voor alle groepen. Er 
zijn kleine 'zij'-lokalen naast enkele klaslokalen, waardoor 
werken met kleinere groepen goed mogelijk is. Er is een zaal 
voor spel- en gymlessen voor de jongere groepen, voor de 
weekopening, feesten en opvoeringen. Het gebouw heeft 
een warme, huiselijke uitstraling en biedt daarmee een 
geschikte omgeving voor de doelgroep. De BSO is nu 
gehuisvest in een zijvleugel van het SO gebouw. Dat maakt 
deze locatie compleet voor de leerlingen om te leren en te
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- 3D printers bouwen en gebruiken -

In samenwerking met het Kenniscentrum voor 
Talentontwikkeling Wetenschap en Techniek (KTWT) zijn 
leeriingen nieuwsgierig en creatief onderzoekend bezig 
met activiteiten op het gebied van wetenschap en 
techniek.

...nieuwsgierig en 

creatief onderzoekend..

Op onder andere WereidKidz Op Dreef en WereldKidz Kievit zijn we in 2018 gestart met het project 3D 
kanjers.
Een kostbaar project dat mogelijk is gemaakt met het innovatiebudget 2018 dat WereldKidz hiervoor 
beschikbaar stelt.

T

I
l

Het project is speciaal ontwikkeld voor de basisschool en uniek in zijn soort 
omdat de leerlingen eerst zelf de printer gaan bouwen. Ouders zijn hierbij 
actief betrokken bij de begeleiding van de leerlingen.
Na een grondige keuring door een medewerker van 3D kanjers zijn in 
december 2018 de eerste producten geprint. In 2019 wordt het project verder 
uitgebreid en gaan meer scholen van WereldKidz een printer bouwen.

Het project en de gebouwde printers worden ingezet tijdens taal en 
rekenlessen.
Het 3d printen staat geheel in het teken van de 21st Century Skills waarbij in dit 
geval het ontwerpen met Tin Reread een geheel nieuwe dimensie geeft in 
creativiteit.
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5. Personeel

5.1 Medewerkers aan het woord

Elly (61) werkt bij WereldKidz Meerklank in Zeist.

t W
"Je wordt gestimuleerd 

om eigenaar te zijn van Je 

eigen ontwikkeling."

"Bij Wereldl&dz wordt 

er veel waarde gehecht

Dirk (31) werkt en leert bij WereldKidz Mozaïek Petenbos 
in Veenendaal.

"Als leraarondersteuner 

begeleidt ik het proces nadat 
de leraar de instructie heeft 
gegeven. Ik kan mijn ideeën 

vanuit de opleiding gelijk in de 

praktijk brengen."

!t4lü

1
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5.2 Antwoord op het lerarentekort
Als de verwachting van het Arbeidsmarktplatform uitkomt, zijn er in 2020 in onze regio tussen de 7 en 9% 
onvervulde vacatures voor leerkracht. Dat betekent 30 vacatures voor WereldKidz. Vooruitlopend hierop zijn 
per schooljaar 2018-2019 alle beschikbare middelen voor personeel ingezet en zijn er geen budgetten 
gereserveerd voor bijvoorbeeld kortdurende vervanging en innovatieprojecten. Door deze aanpak hebben 
meer medewerkers zich aan het begin van het schooljaar aan WereldKidz verbonden en is het onderwijs 
flexibeler georganiseerd. Deze medewerkers (onderwijsassistenten, leraarondersteuners, deeltijdstudenten, 
zij-instromers en herintreders) worden ingezet voor extra handen in de groep, werkdrukvermindering en 
innovatie. Ook worden zij ingezet voor (kortdurende) vervanging.
Elk team heeft met de schoolleiding bepaalt welke scenario's er zijn bij afwezigheid van een leerkracht. 
Uitgangspunt daarbij is dat het onderwijs doorgaat en er geen groepen naar huis worden gestuurd.

Door het onderwijs flexibeler te organiseren, wordt 
geanticipeerd op het lerarentekort. Veel van deze 
nieuw aangenomen medewerkers worden in 
samenwerking met PABO's opgeleid tot leerkracht. 
Deze medewerkers zijn capabel en bereid om met 
begeleiding en een passende opleiding op termijn 
bevoegd leerkracht te worden. Gedurende de 
periode dat een medewerker nog niet bevoegd is om 
les te geven, werkt hij of zij als onderwijsassistent of 
leraarondersteuner. Door 'slim te organiseren' kan 
het onderwijs ook doorgang vinden bij (een korte) 
afwezigheid van een leerkracht.

Door 'slim 

organiseren' kan 

het onderwijs
rlnnrnaan...

Het is nodig na te denken over hoe we het onderwijs anders organiseren. Eén leraar per klas is kwetsbaar 
voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs.
WereldKidz heeft scholen die:

werken in units: meerdere leerkrachten verantwoordelijk voor een groep 
werken met meerdere rollen in een groep (leerkrachten en ondersteuners).

De ervaringen van deze scholen worden scherp gemonitord en met elkaar gedeeld.

5.3 Inzet middelen werkdrukakkoord
Vooruitlopend op het werkdrukakkoord zijn in 2018 alle clusters van scholen bezocht voor een interactieve 
bijeenkomst met als thema: "Trots op je beroep!"
Er is aan de hand van twee centrale vragen gesproken over hoe we de werkdruk kunnen verlagen binnen 
WereldKidz.

Wat vind jij goed werkgeverschap?
Wat heb jij nodig, zodat jij goed onderwijs kunt realiseren?

In de formatie 2018-2019 hebben de teams de middelen uit het werkdukkakkoord benut voor extra 
personele inzet: vakleerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten.

Voor het schooljaar 2018-2019 is € 155,55 per leerling beschikbaar. Het totale budget voor 
werkdrukvermindering voor schooljaar 2018-2019 is gelijk € 716.618. De scholen gaan over de besteding van 
deze middelen. De teams op de scholen hebben bestedingsplannen opgesteld. Het format van de PO-raad is 
hiervoor gebruikt. Op ieder bestedingsplan is door de personeelsgeleding van 1

Het aanstellen van extra onderwijsassistenten en leraarondersteuners heeft een posfti'efiieffiectzowePoffhet 

tekort aan leraren als de werkdrukverlaging. Ook geeft dit de meeste flexibiliteit
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handen in de school. Dit heeft voorlopig de voorkeur boven een conciërge. Zo kan een onderwijsassistent 
ook ingezet worden voorconciërge-taken zoals administratieve taken, toezicht houden e.d. Een conciërge 
kan niet ingezet worden om groepjes kinderen te begeleiden. In het schooljaar 2019-2020 komt er meer 
budget voor werkdrukverlaging. Dan wordt opnieuw afgewogen op welke wijze dit wordt ingezet. 
Schoolleiding en team bepalen op welke wijze de inzet voor werkdrukvermindering en innovatie het meest 
effectief is.

Bestedingscatego rie

Personeel
Materieel
Professionalisering

Besteed 2018 Toelichting

E 298.575 alle beschikbare middelen zijn ingezet voor personele ondersteuning 
i
E- professionaliseringsuitgaven komen ten laste van algemene middelen

298.575

5.4 Kijkwijzer
In 2017 is de keuze gemaakt om de kijkwijzer Kapablo te gebruiken als gevalideerd observatie-instrument om 
de pedagogische en didactische vaardigheden van leraren in beeld te brengen

In 2018 zijn alle directeuren en schoolleiders getraind in het gebruiken van Kapablo. De inhoud van de 
training betrof zowel de technische uitleg van het instrument als het ermee werken in de praktijk. Iedereen 
die met het instrument moet werken is individueel getraind in het observeren van de les aan de hand van 
Kapablo én het voeren van het nagesprek met de leraar.

5.5 Professionalisering - alle schoolleiders gecertificeerd 

Informeel leren loont!

In januari 2018 is op een feestelijk manier de interne schoolleidersopleiding afgerond. Het motto van de 
opleiding was 'Samen lerend leiderschap in de 21e eeuw' en bestond uit drie leerlijnen: schoolontwikkeling, 
persoonlijke ontwikkeling en een kennislijn.
De deelnemers aan de interne opleiding werkten in een expeditieteam aan hun ontwikkeling, onder leiding 
van een externe procesbegeleider.

Na het afronden van de interne opleiding hebben de schoolleiders bij een geaccrediteerde externe 
schoolleidersopleiding een assessment gedaan om zich officieel te registreren in het schoolleidersregister. 
Dat de interne schoolleidersopleiding een succes is blijkt, want alle deelnemers zijn succesvol geregistreerd.

'Binnen WereldKidz gaan we zeker door met het informele leren 

op deze manier. Het geeft veel energie en heeft een positief 

effect op zowel de ontwikkeling van de individuele schoolleider 

als de ontwikkeling van ons onderwijs. En dat is prachtig om te
i4/« — i____ 4-
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5.6 Samenstelling personeel
Als gevolg van de keuze om per schooljaar 2018-2019 alle beschikbare middelen voor personeel te benutten, 
ontstond er per augustus 2018 een ruimer formatie budget.
Door krapte op de arbeidsmarkt, is er sprake van meer mobiliteit en hebben een aantal medewerkers de 
keuze gemaakt WereldKidz te verlaten om bijvoorbeeld dichter bij huis te gaan werken.
Deze twee ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er per augustus 2017 ongeveer honderd nieuwe 
medewerkers zijn aangenomen.

Functie Aantal nieuw in dienst

Leraar LA 45
Leraar LB 11
Leraarondersteuner 27
Onderwijsassistent 17
Schoolleider 3
Intern Begeleider 1

Op 31 december 2018 waren er 47 meer medewerkers bij ons werkzaam dan op 31 december 2017. Gezien 
de beschreven ontwikkelingen is dit een logische stijging.

Totaal in dienst aantallen 2018 2017 2016 2015

Mannen 49 49 113 47

Vrouwen 443 396 336 341

Totaal in dienst 492 445 449 388 1

Verhouding man/vrouw 
(totaal medewerkers)

■ mannen

■ vrouwen

Op 31 december 2018 is een substantieel deel van de medewerkers korter dan 2 jaar in dienst. Hierdoor zien 
we een vernieuwing van het personeelsbestand. p-, .
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Gemiddeld aantal dienstjaren
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Verdeling dienstjaren
aantal
mdw fte

0-2 jr 227
156,0

2
03-05 jr 33 24,89
06-10 jr 40 31,69
11-15 jr 41 27,54
16-20 jr 75 61,22
21-30 jr 45 33,13
31+jr 24 24,00

Ongeveer 25% van de medewerkers is ouder dan 55 jaar. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen 
waarbij langer doorwerken de norm is, is de verwachting dat dit percentage nog verder zal stijgen de 
komende jaren.

Leeftijdsopbouw 2018 
(medewerkers in dienst)

■ 0-24 
-25-34

■ 35-44 
.45-54

■ 55-67

■ 68of oudo'

Leeftijdsopbouw 2018 Aantal Fte

0-24 32 22,6

25-34 126 97,44

35-44 104 69,31

45-54 108 72,34

55-67 121 90,06
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68 of ouder 0,4

1 352,15

Personeelcategorieen 
(peildatum 31 december 2018)

2018 2017 2016

Directie 14,7 14,9 15,1

Onderwijzend personeel (OP) 234,16 251,9 247,6

Onderwijs ondersteunend personeel 
(OOP)

103,29 52 45,7

352,15 318,8 308,4

Het percentage van medewerkers met een OP-functie is gedaald naar circa 67%. Dit is te verklaren door het 
toegenomen aantal medewerkers met een OOP-functie.

5.7 Ziekteverzuim
Het vooropgestelde doel om het gemiddeld verzuim in 2018 te laten uit komen onder het landelijke 
gemiddelde is niet behaald. Per januari 2019 zien we een significante daling inzetten van het ziekteverzuim. 
De gemiddelde verzuimduur per verzuimmelding is afgenomen naar bijna 25 dagen. De stijging in het 
verzuimpercentage wordt (deels) verklaard door de toegenomen meldingsfrequentie.

2018 2017 2016 2015

Totaal verzuimpercentage 7,8 7,3 7,2 5

Verzuimpercentage mannen 8,5 5,3 5,8 4,7

Verzuimpercentage vrouwen 7,7 7,2 7,4 5,1

Meldingsfrequentie 1,1 0,9 1 0,9

Gemiddelde verzuimduur (dagen) 24,9 30,5 21,2 23,1

6. Huisvesting
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6.1 Veiligheid
In 2018 voldoen de WereldKidz-scholen aan de wettelijke eisen. Gecertificeerde bedrijven keuren periodiek 
de speeltoestellen, brandblusmiddelen, noodverlichting, brandmeldingsinstallaties, alarminstallaties en CV 
ketels.

6.2 Voorziening onderhoud
De staat van onderhoud van de WereldKidz scholen verschilt van matig tot goed. Voor de meeste gebouwen 
is een meerjaren onderhoudsplan (MOP) opgesteld. Scholen die betrokken zijn bij nieuwbouwplannen zijn 
hier niet opgenomen. Aan de hand van het uitvoeringsprogramma wordt het onderhoud op peil gebracht. De 
financiering van het programma loopt via de voorziening onderhoud. In de begroting 2018-2021 is rekening 
gehouden met een dotatie aan deze voorziening van € 783.000 per jaar. Tweejaarlijks worden alle gebouwen 
geschouwd en wordt aan de hand van de uitkomsten een nieuw onderhoudsplan vastgesteld. Hierna wordt 
de dotatie aan de voorziening opnieuw berekend.

6.3 Aanbesteding onderhoudswerkzaamheden
Eind 2018 zijn de diverse onderdelen van het onderhoud (ook wel percelen genoemd) opnieuw aanbesteed. 
Deze aanbesteding is gebeurd onder leiding van Anculus. Partijen zijn voor de komende 4 ja ren, per 1 
september 2019, gecontracteerd. Sommige partijen zijn hetzelfde gebleven, bij andere percelen zijn nieuwe 
partijen gecontracteerd.

6.4 Nieuwbouwprojecten en verhuizingen
In 2018 liepen er verschillende huisvestingsprojecten. Hieronder de nieuwbouwprojecten:

Pirapoleon -> De intentie is dat het nieuwe gebouw met de school, dorpshuis en appartementen 
zomer 2020 gereed is. WereldKidz is één van de opdrachtgevers, samen met het Dorpshuis en 
Woongoed. Vanaf eind december 2019 is Pirapoleon is gehuisvest in een tijdelijke locatie op de 
sportvelden van Austerlitz

Multifunctionele accommodatie Maarn (WereldKidz Meent) -> De gemeente wil een nieuwe 
voorziening realiseren met WereldKidz, Basisschool De Ladder, Kind&Co en het dorpshuis.

Kindcentrum Maarssen -> WereldKidz Bolenstein zal een nieuwe locatie krijgen in het nieuw te 
realiseren Kindcentrum Maarssen. De architectenselectie heeft eind 2018 plaatsgevonden, 
architectenbureau Cita is geselecteerd. De intentie is dat medio mei 2020 de bouw van start gaat.

Integraal Kindcentrum (IKC) West Veenendaal -> Voor WereldKidz Achtbaan zal medio augustus 
2020 een nieuwe locatie worden opgeleverd, onderdeel van IKC West. De Achtbaan is vanaf zomer 
2018 gehuisvest in een tijdelijke locatie, 't Kofschip in Veenendaal.

Renovatie WereldKidz Op Dreef -> Het gebouw verkeert in matige conditie. Samen met de 
gemeente wordt onderzocht hoe het gebouw van Op Dreef technisch, functioneel en energetisch
kan worden aangepast voor de toekomst. FlVOth AUCiit B V
Herinrichting WereldKidz Anne Frankschool -> Anna Frankschqgi-jD.^^ftieB^niGapaEjteitsvparargstuk, 
het leerlingenaantal groeit en de gemeente heeft extra ruimten toegekeifcll'^^amen met de
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gemeente wordt onderzocht hoe de school zich zo optimaal mogelijk kan positioneren in de 
multifunctionele accommodatie Kersentuin in Bunnik.

Nieuwbouwproject Austerlitz - WereldKidz Pirapoleon
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7. Financiële situatie op balansdatum

7.1 Jaarrekeningcontrole
De jaarrekening is gecontroleerd door Flynth audit BV te Arnhem. De accountant heeft haar werkzaamheden 
gebaseerd op de uitgangspunten die worden vastgelegd in het Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2018. 
De controle is gericht op de inrichting van de jaarstukken en de rechtmatige besteding en verkrijging van 
rijksbijdragen.

7.2 Treasury
Het treasurybeleid van de stichting is risicomijdend en defensief. Daarbij worden de richtlijnen uit de OCW- 
Regeling "Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016", die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap heeft opgesteld (6 juni 2016 met kenmerk WJZ/800938) nageleefd. In 2018 zijn er een tweetal 
kleine wijzigingen geweest op deze bestaande regeling, d.d. 5 april en 5 december 2018.

WereldKidz heeft een treasurystatuut waarin kaders zijn vastgelegd; uitgangspunten, doelstellingen, 
richtlijnen en limieten. WereldKidz belegt niet in derivaten en heeft geen leningen opgenomen noch uitgezet 
uit welke hoofde dan ook en heeft hierdoor geen koersrisico's en kredietrisico's. De treasuryfunctie is 
beperkt en richt zich voornamelijk op geldstroombeheer en administratieve organisatie omtrent de 
activiteiten die nodig zijn voor een efficiënt betalingsverkeer. Jaarlijks wordt een treasuryverslag opgesteld.

7.3 Governance beleid en rol raad van toezicht
De PO Raad en de VO Raad hebben een code voor goed onderwijsbestuur vastgesteld. WereldKidz is lid van 
de PO Raad en hanteert deze code. De principes uit deze code voor goed onderwijsbestuur zijn vastgelegd in 
het handboek Governance. Hiermee worden zaken geregeld als:

O verantwoording afleggen aan belanghebbenden (horizontaal en verticaal);
O scheiding van bestuur en toezicht;
O bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

7.4 De financiële functie
Door een adequate planning & control worden de P&C-rapportages tijdig en betrouwbaar opgeleverd. 
WereldKidz stelt driemaal per jaar een voortgangsrapportage op. In deze rapportage is een forecast 
opgenomen, wordt de exploitatie geanalyseerd, de tussentijdse balanspositie opgemaakt, de kengetallen 
vermogens en budgetbeheer berekend en de liquiditeitsprognose opgesteld.

7.5 Netto resultaat
Het nettoresultaat van WereldKidz is € 147.303 positief (2017: € 719.207). Dit jaar was het mogelijk om, in 
tegenstelling tot vorig jaar, adequaat te anticiperen op budgettaire ruimte, welke gaandeweg het jaar 
ontstaat. De Rijksbekostiging voor groei en de compensatie voor de gestegen lonen verklaart het verschil ten 
opzichte van de begrote baten. Extra inzet van personeel en de cao loonstijging verklaart aan de lastenkant 
waarom de (personele) lasten hoger zijn dan begroot.

De Rijksbijdrage 2018 is uitgekomen op € 30,7 miljoen (2017: € 27,9 miljoen). De ontvangen gelden vanuit de 
samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zijn gestegen tot € 1.032.289 (2017: € 982.925).

Netto resultaat

Baten
Lasten
Netto resultaat € 147.303

Jaarverslag 2018 - WereldKidz

Realisatie Begroot Reaiisatie
2018 2018 2017

€31.065.208 €29.217.335 €28^583.323€30.917.905 €29.190.009 € 20^M^ AUdlt B.V.

«27.326 ‘"“WB’iÊri “r""" °"“

0 5 JUN 20,19
betrekkin^V^eft.

Paraaf voor waarmerl(|igsclo8leinden;



'm 
......
Samen Leren

7.6 Resultaatbestemming
Het resultaat 2018 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De afwaardering van de 
bestemmingsreserve 1® waardering activa is gelijk aan de afschrijvingen op deze activa (meubilair en 
inventaris), zijnde € 25.908. Per saldo neemt de algemene reserve toe met € 173.211.

Mutatie algemene reserve

Netto resultaat 2018 
Mutaties bestemmingsreserves 
- Ie waardering activa

Toevoeging aan algemene reserve

-€25.908

Realisatie 
2018 

€ 147.303

€ 25.908
€ 173.211

7.7 Vermogenspositie
De vermogenspositie van WereldKidz is uitimo 2018 op orde. Het saldo liquide middelen is € 3,4 miljoen. Dit 
maakt het mogelijk om in 19-22 te investeren in materiële vaste activa en om het uitvoeringsprogramma 
onderhoud uit te voeren.

In 2018 is voor € 634.090 geïnvesteerd en voor € 927.183 aan groot onderhoud uitgevoerd. Zowel de 
investeringen als de uitvoering van het onderhoudsprogramma lopen door in 2019. Dit verklaart de hogere 
liquiditeit ultimo 2018.

De vooruitzichten voor 2019 zijn goed. De meerjaren exploitatiebegroting 2019-2022 is sluitend en zowel de 
liquiditeit als het eigen vermogen blijven op niveau (zie ook hoofdstuk 8 continufteitsparagraaf. Deel A; 
gegevensset).

7.8 Kengetallen vermogens- en budgetbeheer
WereldKidz heeft voorde kengetallen vermogens- en budgetbeheer boven en ondergrenzen vastgesteld. In 
september 2018 is de interne signaleringsgrens voor de hoogte van de liquide middeien aangepast tot 100% 
van de maandelijkse loonsom. Daarmee komt de onderwaarde van de liquiditeitsratio uit op 1,25 (OCW 
norm: 1,0). De overige signaleringsgrenzen vermogensbeheer wijken niet af van die van OCW. De kengetallen 
zijn een momentopname, berekend naar de in de jaarrekening vastgelegde situatie per 31 december. De 
trendmatige ontwikkeling van de kengetallen over meerdere jaren geeft inzicht in het gevoerde financieel 
beleid.

De solvabiliteit verschaft inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre op lange termijn aan de 
verplichtingen voldaan kan worden. De ondergrens is 30%. De solvabiliteit is van voldoende niveau en in 
2018 gelijk aan 65% (2017: 61%). Daarmee kan WereldKidz op lange termijn aan haar verplichtingen 
voldoen. Definitie: Eigen vermogen, inciusief 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. Het percentage is in 2018 verder toegenomen tot 12% 
(2017 12%) en voldoet daarmee aan de gestelde eisen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door de totale 
baten (exclusief bijzondere baten)

or 2018De liquiditeit geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de verplichtingen kan wordenwoldaan. Voc 
geldt dat de vlottende activa afnemen (€ 513.717) en de kortlopende 
liquiditeitsratio is gelijk aan 1,7 en ligt boven de interne ondergrens van 1,25. Definiti&:}[Mivër.houding tussen 
de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de kc^t^fji^^e^cfwlden.
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De rentabiliteit over 2018 is 0,5% (2017: 2.5%). Definitie: exploitatieresultaat, inclusief saldo op financiële 
baten en lasten gedeeld door de totale baten.

Interne signaleringgrenzen
Grenswaarden vermogensbeheer 
Solvabiliteit (EV+VZAV)
Weerstandsvermogen (EV/TB)
Liquiditeit (VA/VS)
Rentabiliteit

De kengetallen budgetbeheer wijken ten opzichte van vorig jaar met 1% tot 2% af. De rijksbijdrage als 
percentage van de totale inkomsten is 1% toegenomen tot 99% en toont aan dat WereldKidz bijna geen 
andere inkomsten naast de Rijksbijdragen kent. De personele lasten als aandeel in de totale lasten is 
eveneens met 1% toegenomen tot 81%. De huisvestingsratio is onveranderd gebleven en gelijk aan 9%. De 
dekkingsgraad van het eigen vermogen ten opzichte van de totale lasten is met 1% afgenomen tot 12%. Het 
aandeel personele lasten als percentage van de rijksbijdrage is gelijk aan 82% (2017: 80%).

2018 2017 onder boven
65% 61% 30% geen
12% 12% 5% geen

1,8 1,7 1,25 1,5
0,5% 2,5% 0,0% 5,0%

Interne signaleringgrenzen
Grenswaarden budgetbeheer 2018 2017 onder boven
Rijksbijdragen/baten: 99% 98% 90% 98%
Personele lasten/totale lasten 81% 80% 75% 85%
Huisvestingsratio 9% 9% geen 10%
EV/totale lasten 12% 13% 10% geen
Personele lasten /Rijksbijdragen 82% 80% 75% 90%

7.9 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

7.10 Gebeurtenissen met politieke of maatschappelijke impact

Er zijn geen gebeurtenissen met politieke of maatschappelijke impact
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8. Continuïteitsparagraaf

Met de continuïteitsparagraaf kan iedere belanghebbende en belangstellende kennis nemen van de wijze 
waarop WereldKidz omgaat met de financiële gevolgen van het gevoerde en nog te voeren beleid. Deze 
paragraaf volgt de leidraad van de Minister van Onderwijs en bestaat uit een deel A: 'gegevensset' en een 
deel B: 'overige rapportages'.

Deel A: Gegevensset

8.1 Formatie en leerlingaantal
In ons bestuursformatieplan schooljaar 19/20 wordt de formatie voor de komende schooljaren beschreven.
Er wordt uitgegaan van een stabiel leerlingenaantal. Op 1-8-2019 start in Zeist een islamitische school. Er 
wordt onderzocht welke effecten dit heeft voor \A/ereldKidz. Het meest waarschijnlijke scenario is dat veel 
leerlingen van WereldKidz Koppel worden ingeschreven op de islamitische school. Daarop wordt 
geanticipeerd door een fusie van de Koppel met WereldKidz Op Dreef. In het bestuursformatieplan is 
rekening gehouden met een daling van het leerlingaantal. Later in het jaar wordt duidelijk welke keuzes de 
ouders echt gemaakt hebben.

In het bestuursformatieplan laten we zien op welke wijze we middelen inzetten om te reageren op de 
uitdagingen binnen de sector en het realiseren van onze strategische doelen. De formatie voor het schooljaar 
19/20 komt uit op 335 fte, nagenoeg gelijk aan die van 18/19. De uitdagingen in de sector die op WereldKidz 
afkomen zijn: het lerarentekort en de plannen om het onderwijsachterstandenbeleid met ingang van 1 
augustus 2019 aan te passen. Door de herverdeling neemt de bekostiging structureel af met in totaal 
€250.000 per jaar. Over een periode van 3 jaar wordt dit stapsgewijs ingehouden.

Formatie BFP 19/20 SJ18/19 SJ 19/20 SJ 20/21 SJ 21/22 SJ 22/23
Leerling aantallen PO 4.687 4.604 4.607 4.607 4.607
Leerling aantallen S(V)0 130 128 128 128 128
wijzigingen in leerlingaantal t-1 8 -83 3 0 0

Primair onderwijs 275 272 272 281 281
Speciaal (voortgezet) onderwijs 42 42 42 42 42
Centraal + Bedrijfsburo + CvB 20 21 21 21 21

Formatie totaal 338 335 335 344 344

8.2 Meerjarenbegroting 2019-2022
Binnen WereldKidz worden de beschikbare middelen transparant verdeeld. In afstemming met de 
directeuren zijn daarvoor normen vastgesteld. De meest gebruikte norm eenheden zijn het aantal leerlingen, 
groepen, locaties, medewerkers (fte's) en lokalen perschoollocatie. De daarbij behorende normbedragen zijn 
enerzijds historisch bepaald en anderzijds gebaseerd op benchmarkgegevens. De begroting is realistisch.

In de begroting 2019 is ook het meerjarenperspectief opgenomen. Voor alle jaren is de begroting sluitend.
De baten en lasten nemen geleidelijk toe van € 30,8 miljoen in 2019 tot € 31,5 miljoen in 2022. Het 
exploitatieresultaat ligt tussen de € 2.500 en € 12.000 per jaar.
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Aandachtspunten bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2021 zijn:
D Uitkomsten tussentijdse analyses 2018
O Stabiel leerlingenaantal, realistisch loonkostenbudget en toenemend formatie getal 
O Inkomstenraming Rijksbekostiging minder conservatief inschatten 
D Regeerakkoord: extra middelen voor loonstijging en werkdrukvermindering 
D Meerjaren onderhoudsplan binnen- en buitenkant schoolgebouwen;
O Meerjaren investeringsruimte in materiële vaste activa (meubilair en OLP);
D Nieuwe beschikkingen bekostiging 'institutionele fusies'
D Inkomsten en uitgaven passend onderwijs in evenwicht;
O Voldoen aan de interne onder en bovengrenzen kengetallen vermogens- en budgetbeheer.

In de meerjarenbegroting 2019 wordt niet gerekend met incidentele baten en lasten, anders dan het 
uitvoeringsprogramma onderhoud en het investeringsprogramma meubilair & leermiddelen. De 
ontwikkelingen rondom huisvesting vindt u in hoofdstuk 5.

Begroting 2019 -2022 

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overige overheidsbijdr. en 
3.5 Overige baten

Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige instellingslasten

jaarrekening
2018

€ 30.666.534
subs € 90.250

€ 308.424
€ 31.065.208

€ 25.080.665 
€ 726.669
€ 2.759.636
€ 2.350.935
€ 30.917.905

Begroot

2019

Begroot

2020

Begroot

2021

Begroot

2022

€ 30.407.490 € 30.679.739 € 30.815.717 € 31.153.024

€ 110.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000

€ 233.000 € 156.000 € 156.000 € 156.000

€ 30.750.490 € 30.945.739 € 31.081.717 € 31.419.024

€ 25.391.992 € 25.507.297 € 25.733.302 € 26.059.708
€ 726.958 €
€ 2.614.709 €
€ 2.014.000 €

823.583 €
2.598.190 € 
2.014.000 €

773.681 € 749.653
2.552.237 € 2.584.175
2.014.000 € 2.014.000

€ 30.747.659 € 30.943.070 € 31.073.219 € 31.407.535

Exploitatieresultaat 147.303 € 2.831 € 2.669 € 8.497 € 11.490

8.3 Meerjarenbalans 2019-2022
De balans is een momentopname ultimo verslagjaar en minder nauwkeurig te prognosticeren, dan de baten 
en lasten. Onderstaand de balans in meerjarenperspectief. Vertrekpunt vormt de meerjaren balans in de 
begroting 2019. Deze is aangepast voor de balanspositie ultimo 2018. De 'ontwikkeling' van de balansposten 
opgenomen in de begroting 2019 zijn aangehouden. Het uitvoeringsprogramma onderhoud beïnvloed zowel 
het saldo van de voorziening als ook het saldo van de liquide middelen.

De boekwaarde van de materiële vaste activa ligt op € 3,6 miljoen ultimo 2019 en komt daar ook weer op uit 
ultimo 2022. De vorderingen zijn constant gehouden en de liquiditeit tendeert naar de interne ondergrens, 
zijnde 100% van de maandelijkse loonsom (2022: € 2,0 miljoen).

De algemene reserve neemt licht toe van € 2,8 miljoen tot € 2,9 miljoen in 2022. De boekwaarde van de 
voorzieningen nemen af tot € 1,3 miljoen in 2022. Dit is een geprognosticeerde afname en vooral bepaald 
door de uitvoering van het geplande onderhoud aan onze gebouwen. De kortlopende schulden zijn de 
komende vier jaar gelijk aan € 3,1 miljoen
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BALANS 2019-2022

ACTIVA

Materiële vaste activa 
Vorderingen 
Liquide middelen

PASSIVA

algemene reserve 
bestemmingsreserves (publiek) 
bestemmingsfonds (publiek) 
Voorzieningen 
Kortlopende schulden

Jaarrekening Begroot Begroot Begroot Begroot
2018 2019 N 2020 N 2021 N 2022 N

€3.245.639 €3.661.715 €3.610.113 €3.940.151 €3.666.205
€2.340.099 €2.340.099 €2.340.099 € 2.340.099 € 2.340.099
€3.403.812 €3.029.371 €2.379.978 € 1.977.972 € 2.028.857
€8.989.551 €9.031.185 €8.330.191 €8.258.222 €8.035.162

€2.805.052 €2.832.883 € 2.860.552 €2.887.397 € 2.898.887
€585.414 € 560.414 € 535.414 € 517.066 € 517.066
€250.000 €250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000

€2.237.202 €2.276.005 €1.572.342 € 1.491.876 €1.257.326
€3.111.883 €3.111.883 €3.111.883 €3.111.883 €3.111.883
€8.989.551 €9.031.185 €8.330.191 €8.258.222 €8.035.162

8.4 Kengetallen vermogens- en budgetbeheer
De solvabiliteit daalt mee met de afname van het totale vermogen en is gelijk aan 61% in 2022. De 
liquiditeitsratio neemt ook af tot 1,4 in 2022. De kengetallen budgetbeheer blijven de komende meerjaren 
periode constant> Alleen de huisvestingsratio ligt in 2022 1% lager dan in 2019.

Geen enkel kengetal ligt onder de intern vastgestelde grenswaarde.

Kengetallen vermogensbeheer 2019 2020 2021 2022
Interne signaleringgrenzen 

onder boven
Solvabiliteit (EV+VZ/TV) 66% 63% 62% 61% 30% geen
Weerstandsvermogen (EV/TB) 12% 12% 12% 12% geen 35%
Uquiditeit (VA/VS) 1,7 1,5 1,4 1,4 1,25 1,5
Rentabiliteit 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 5,0%

Kengetallen budgetbeheer 2019 2020 2021 2022
Interne signaleringgrenzen 

onder boven
Rijksbijdragen/baten: 99% 99% 99% 99% 90% 98%
Personele lasten/totale lasten 83% 82% 83% 83% 75% 85%
Huisvestingsratio 9% 8% 8% 8% geen 10%
EV/totale lasten 12% 12% 12% 12% 10% geen
Personele lasten/rijksbijdragen 84% 83% 84% 84% 75% 90%

8.5 Financieringsstructuur
De financieringsstructuur van WereldKidz is ongewijzigd. De Rijksbijdragen vormen de belangrijkste 
inkomstenbron, er zijn geen kredietfaciliteiten met de bank afgesproken. De mogelijkheid tot 
schatkistbankieren wordt wel overwogen, maar is nog niet in concrete plannen uitgewerkt.

Deel B: Overige rapportages 

Achtereenvolgens komen aan de orde:
BI. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersing- en controlesysteem 
B2. Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden
B3. Rapportage toezichthoudend orgaan. Flyntfl Audit B V

Gewaarmerkt als .staat waarop'onze 
verklaring d.d.

BI. Planning & Control

Jaarverslag 2018 - WereldKidz

0 5 JUN 2019
betrekkmg/fieett.

Paraaf voor waarmYkinosdoeleinden;

A



Samen Lerc-i

De planning en control cyclus is op orde. De betrouwbaarheid en de consistentie van de 
verantwoordingsrapportages zijn van voldoende niveau. Het planning & control instrumentarium bestaat nu 
o.a. uit; de begroting (incl. school budgetten), bestuursformatieplan, tussentijdse voortgangsrapportages 
(incl. forecast), liquiditeitsprognose en jaarrekening.

WereldKidz heeft haar bedrijfsvoering zodanig op orde, dat er binnen bepaalde bandbreedte geen 
verrassingen zullen optreden. De belangrijkste risico's zijn in beeld en in de meerjarenbegroting afgedekt. 
Voor het komende schooljaar is sprake van een dalend leerlingaantal. Daarna wordt een stabiele situatie 
verwacht.

De liquiditeit is op orde. Voor de periode 2019-2022 blijft dat ook zo. WereldKidz streeft er naar om geen 
onnodige reserves op te bouwen en de Rijksbekostiging aan te wenden voorgoed onderwijs. De liquide 
middelen zijn niet hoger dan de interne norm, zijnde 100% van de maandelijkse loonkosten. Naast 
exploitatiekosten zijn de liquide middelen bestemd voor investeringen (ICT, meubilair en methodes) en van 
onderhoud van onze gebouwen.

Liquiditeitsprognose 2019-2022
€4.000.000

€ 3.500.000

€ 3.000.000

€ 2.500.000

€ 2.000.000

€ 1.500.000

C 1.000.000
JR2018 2019 2020 2021 2022

^■LQ-prognose 2019-2022 —ondergrens liqiditeit (100% loonsom)

B2. Risicoparagraaf

WereldKidz is alert op financiële, strategische en operationele risico's. Het gaat daarbij om 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 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 ofte hoog zijn. Bij het doorrek^^jj^|Vj^^|d^y^^r^'s\jy 
rekening gehouden met de regelgeving 'btfipfyier^qk9§tigi>3g\t>^rop onzi. 
samenvoeging' van OCW. De scenario's zijn doorgetétddndTlotjri een expert 
van Leeuwendaal. ,----------------------------------------0 5 JUN 2019--------- 1
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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 financieel 
nadeel voor de meerjarenbegroting.

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

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.

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

B3. Rapportage vanuit toezichthoudend orgaan

De reguliere planning en control documenten (w.o. de begroting en de jaarrekening) worden geagendeerd 
en ter goedkeuring aangeboden aan de raad van toezicht. Het college van bestuur legt in de vergadering van 
de raad van toezicht verantwoording af. Op deze wijze wordt het toezichthoudend orgaan betrokken bij het 
beleid en kan zij de bestuurder adviseren. Ook legt het CvB alle stukken en besluiten voor die conform de 
statuten en het handboek Governance vooraf goedkeuring van de RvT behoeven.
Verder wordt verwezen naar het volledige verslag van de raad van toezicht in hoofdstuk 1.

Zeist, mei 2019

Wubbo J. Wever 
voorzitter college van bestuur

Jaarverslag 2018 - WereldKidz

Flynth Audit B.V.
Gewaarmerkt als .staat waarop onze 

verklaring d.'J.

0 5 JUN 2019
betrekking h/efi.

Paraaf voor waarmerjjfingsdoeleinden:



9. Jaarrekening 2018

Balans per 31 december (na winstbestemming)

...
Samen Leren

31 december 2018 31 december 2017

Activa

Vaste activo 
Materiële vaste activa

kifottencfe...gcf/va 
Vorderingen 
Liquide middelen

Passiva

Eigen vermogen 

Vnnr7ieningen 

Kortlopende schuicten

3.245.640

2.340.099
3.403.812

3,245.640

5.743.911

8.989.551

3.640.466

2.237.202

3.111.883

8.989.551

3.338.217

1.964.247
4.293.381

3.338.217

6.257.628

9.595.845

3.493.163

2.366.428

3.736.254

9.595.845

Jaan/erslag 2018 - WereldKidz

Flynth Audit B.V.
Gewaarmerkt als staat waarop onze 

verklaring d.d.

0 5 JUN 2019
betrekking be^i.

Paraaf voor waarmerkininsdoeleinden;ki#gsd(

ö



staat van baten en lasten

Samen Leren

2018

Baten
Rijksbijdragen

Overige overheidsbijdragen en-
subsidies

Overige baten

Totaal baten

Lasten
Personeelslasten 
Afschrijvingen 
Huisvestingslasten 
Overige iasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Resultaat

30.666.534
90.250

308.424

2018
Begroting

2017

25.080.665
726.669

2.759.636
2.350.935

28.976.335
85.000

156.000

31.065.208

23.628.180
742.092

2.591.000
2.228.737

30.917.905

147.303 

_________ 0^

147.303

29.217.335

27.942.574
175.000

465.749

22.386.824
580.441

2.630.782
2.266.069

29.190.009

27.326

_________ 0

27.326

28.583.323

27.864.116

719.207

_________ 0

719.207
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Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht over 2018

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Resultaat

2018

147.303

2017

719.207

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 
Mutaties voorzieningen

Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen
Schulden

726.669
-129.226

-375.851
-624.371

597.443

-1.000.223

580.441
495.082

583.837
293.129

1.075.523

876.966

Kasstroom uitbedrijïsoperaties -255.477 2.671.696

Ontvangen interest 
Betaalde interest

Kasstroom uit operationele 
activiteiten

Kasstroom uit 
in vesterfngs-activiteiten
Investeringen materiële vaste activa 
Desinvesteringen in materiële vaste 
activa
Kasstroom uit 
investerings-activiteiten

Mutatie liquide middelen

-255.477

-634.090
0

-634.091

-8S9.568

2.671.696

-1.196.746
76.364

-1.120.382

1.551.313

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
2018 2017

Stand per 1 Januari 
Stand per 31 december

Mutatie boekjaar

4.293.381
3.403.812

-889.568

2.742.068
4.293.381

1.551.313

Flynth Audit B.V.
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2018 

9.1 Algemene toelichting

Algemeen
De jaarrekening is opgesteid in overeenstemming met de wetteiijke bepaiingen van Titei 9 Boek 2 BW en de 
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving 
Onderwijs.
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. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Naam van de rechtspersoon: Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (WereldKidz)
Rechtsvorm: stichting
Zetel van de rechtspersoon: Zeist
Nummer kamer van koophandel: 302000523

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Voor een goede vergelijking zijn daar waar nodig de vergelijkende cijfers van 2017 
aangepast.

Toelichting op kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. WereldKidz houdt geen vreemde valuta aan. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. WereldKidz kent geen transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen 
plaatsvindt, zoals financiële leasing.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de 
leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt 
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het 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 
jaarrekeningposten.

9.2 Grondslagen voor waardering activa en passiva

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige 
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Planmatig onderhoud aaade geb^wen.vvQrd^ niet
geactiveerd, maar loopt via de voorziening onderhoud. Gewaarmerkt waarVp onze

verklaring d.d
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Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de 
aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de 
vervaardiging inclusief installatiekosten. Voor de categorieën machines en installaties, meubilair, technische 
apparatuur, audiovisuele apparatuur en leer- en hulpmiddelen is de activeringsgrens bepaald op € 500, die 
voor renovaties is gelijk aan € 5.000.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de 
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor de Stichting WereldKidz gelden de volgende afschrijvingstermijnen:

Renovaties 20-40jaar
Machines en installaties 10 jaar
Meubilair 10-20 jaar
Leermethoden 8 jaar
Duurzame Apparatuur (ICT) 3-5-10 jaar

Afschrijving geschiedt vanaf de dag dat het actief is aangeschaft. Ten aanzien van de eerste waardering van 
de reeds aanwezige activa is in de periode 2006-2007 een inventarisatie gemaakt. Hier staat een 
herwaarderingsreserve tegenover.

WereldKidz houdt geen effecten aan met als doel deze langer dan een jaar aan te houden en heeft ook geen 
andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen. Voor onderwijsinstellingen geldt dat rijksgelden 
niet risicodragend belegd mogen worden en dat er altijd sprake moet zijn van hoofdsomgarantie, zodanig dat 
de rijksbijdrage onverkort beschikbaar blijft. WereldKidz voldoet aan deze voorwaarden opgenomen in de 
OCW-Regeling "Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016"

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.

Liquide middeien
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of-fondsen. De 
bestemmingsreserves zijn reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid, vjzaar|::|iij(|!^'^j^qpje|'kj^g^oor het 
bestuur is aangebracht. Bij de resultaatbepaling worden de overschotten to6g^\5q$ggfieisi^yJ’j;q|<QE^i;^^|^en 
onttrekking plaats vinden. verklaring d,.;
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De onverdeelde schoolresultaten uit voorgaande jaren zijn geboekt ten laste van de algemene reserve. De 
bestemmingsreserve is gevormd voor het afdekken van toekomstige risico's, voor het plegen van 
investeringen plus onderwijskundige projecten.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, 
tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het 
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt 
deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

De voorziening jubilea zou moeten worden opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte 
uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt dan onder meer 
rekening gehouden met de verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. WereldKidz heeft ervoor gekozen om 
deze voorziening bij benadering te schatten door uit te gaan van een vast bedrag per medewerker, zijnde 
€557 (2017 € 550) en deze te indexeren indien daar aanleiding voor is.

De voorziening WW en BWWW is opgenomen tegen contante waarde.
De voorziening groot onderhoud is opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de 
voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven. Er is voor 2018 gebruik gemaakt van de tijdelijke 
aanpassing van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs voor de overgangsperiode naar de 
componentenbenadering.
WereldKidz kent geen pensioenvoorziening.

WereldKidz heeft de toegezegde pensioenregeiing bij het bedrijfstakpensioenfonds verwerkt als zou sprake 
zijn van een toegezegde bijdrageregeling. In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft de 
instelling geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen, wel kan de premie worden verhoogd. De 
dekkingsgraad bij het pensioenfonds ABP is 97% per eind december 2018.

De voorziening onderhoud is opgenomen tegen de nominale waarde en dient ter egalisatie van het jaarlijks 
uit te voeren planmatig onderhoud. Hiervoor is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld, welke 
tweejaarlijks geüpdatet wordt. Het gaat daarbij om het schoolbestuurlijk en al het buitenonderhoud aan de 
gebouwen. De dotatie komt ten laste van de exploitatierekening. De onderhoudskosten worden ten laste van 
de voorziening gebracht. Dagelijks onderhoud valt hier buiten en komt ten laste van de exploitatie.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde.

9.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezerfê;iyriiiiQoA!c|i^ihijB.d0rsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indfetf2lj'V®dfi* h'êf^Vaist^tetlënPVan de 
jaarrekening bekend zijn geworden. verklaring cl...
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Opbrengstverantwoording
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op 
de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 
Rijksbijdragen
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 
toekenning betrekking heeft. De ontvangsten van het samenwerkingsverband (SWV) worden gepresenteerd 
onder de rijksbijdrage.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
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 deze 
worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het 
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overige baten
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten. 

Afschrijvingen op materiëie vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een 
schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 
aangepast. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen.

Personeeisbeioningen
Periodiek betaalbare beloningen: lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers.
Pensioenen: de pensioenregelingen zijn verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen.

Financiëie baten en iasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de 
effectieve rente worden meegenomen.

9.4 Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Prijsrisico
WereldKidz is locatiegebonden en loopt geen valuta en marktrisico. Het retjtèj^ifjf jjjr^ntédragende 
vorderingen en kortlopende schulden is minimaal, omdat er geen finanÉtëtevastëia'ctiva’ënyeffeGt&rr - 
aangehouden worden (wel liquide middelen) en ook geen rentedragende langloplnlfe scfiülden aangegaan 

zijn (bijv. bij kredietinstellingen). g ^ jy[^ 20j9
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Liquiditeitsrisico
WereldKidz bankiert bij de ABN-AMRO, een Nederlandse systeembank en beschikt niet over 
kredietfaciliteiten bij deze huisbank.

Continuïteitsrisico
De vermogenspositie is op orde. De kengetallen vermogens- en budgetbeheer voldoen aan de interne 
ondergrenzen. De meerjarenbegroting is sluitend en de liquiditeit ontwikkelt zich conform doelstelling. 
WereldKidz is een (financieel) gezonde organisatie.

9.5 Activa 

Materiële Vaste Activa
De in de balans opgenomen materiële vaste activa zijn onderverdeeld in drie categorieën;

• Gebouwen & terreinen,
• Inventaris & apparatuur,
• Andere vaste bedrijfsmiddelen.

In 2018 daalt de waarde van de materiële vaste activa met € 92.578 tot € 3.245.639. Er is voor € 634.090 
geïnvesteerd in voornamelijk inventaris en apparatuur. De afschrijvingen zijn gelijk aan €726.669.

Gebouwen en
terreinen

Inventaris en
apparatuur

Andere vaste 
bedrijfs

middelen

Totaal

€ € € €

Stand perl januari2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 919.599 4.785.113 2.867.974 8.572.686
Cumulatieve waardeverminderingen 
afschrijvingen

-388.511 -2.246.865 -2.599.093 -5.234.468

Boekwaarden 531.089 2.538.248 268.881 3.338.217

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen

0 611.326 22.765 634.090
0

Afschrijvingen

Afschrijvingen desinvesteringen
-43.261 -586.435 -96.974 -726.669

0
Saldo -43.261 24.891 -74.209 -92.579

Stand per 31 december2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 919.599 5.396.438 2.890.738 9.206.776
Cumulatieve waardevermindering en 
afschrijvingen

-431.771 -2.833.299 -2.696.066 -5.961.137

Boekwaarden 487.828 2.563.139 194.672 3.245.639

Vorderingen
De vorderingen ultimo 2018 zijn ten opzichte van 2017 toegenomen. De vopJermg oQp(^/^ (^|itstaat als 
een gevolg van het betaalritme en is door de jaren heen stabiel. De vord^^|g^jjiJ(f!jp',5 f door
diverse bouwprojecten gestegen en bedraagt ultimo 2018 € 294.278. De debiteureiistaridiis toegenomen, 
maar er zitten geen dubieuze debiteuren tussen. De overige vorderingen bestaag ^it een diverse
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posten overlopende activa, waaronder de rekening courant positie met stichting Lerend Leven ter grootte 
van €38.239..

31 december 2018 31 december 2017
€ €

Debiteuren 149.976 75.207
OCW/EZ 1.328.527 1.337.028
Vorderingen gemeenten 237.992 161.189
Overige overheden 294.278 186.276

Vorderiniï op stichting Lerend Leven 38.239 30.235
Overiopende activa 291.088 174.313
Totaal vorderingen 2.340.099 1.964.247

Liquide middeien
De liquide middelen nemen in 2018 af tot € 3.403.812. Het kasstroomoverzicht geeft een gedetailleerd 
inzicht in het verloop van de liquiditeit. De terugbetaling aan OCW van de ontvangen fusiemiddelen verklaart 
in belangrijke mate de afname. In de maand augustus is € 543.000 ingehouden op de reguliere bekostiging.

31 december 2018 31 december 2017

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen 
Deposito's
Totaal liquide middelen

598

3.401.615

1.600

3.403.812

1.051

4.290.730

1.600

4.293.381

9.6 Toelichting bij kasstroomoverzicht

De kasstroom 2018 is € 889.568 negatief, in 2017 was dit € 1.551.313 positief. De administratie is bij, 
crediteuren worden op tijd betaald en debiteuren op tijd geïnd. De hoogte van de liquide middelen voldoet 
aan de interne dekkingsgraad van 100% van de maandelijkse loonsom.

9.7 Passiva

Het balanstotaal is ultimo 2018 met € 606.294 afgenomen tot € 9,0 miljoen. De stijging aan de passivazijde 
laat zich als volgt verklaren: het eigen vermogen neemt toe met het rekeningresultaat 2018, de 
voorzieningen dalen met € -129.226 als gevolg van het uitgevoerde onderhoud en de kortlopende schulden 
nemen af met €624.371 vanwege de terugbetaling van de fusiegelden aan OCW.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, twee bestemmingsreserves (publiek) en een 
bestemmingsfonds. Er is niet sprake van privaat vermogen. Na toevoeging van het resultaat 2018 komt het 
eigen vermogen ultimo 2018 uit op ruim € 3,6 miljoen, een stijging van € 147.303. De algemene reserve 
bedraagt ultimo 2018 € 2,8 miljoen.

De bestemmingsreserves onderwijsvernieuwing, gevormd in 2014, en innovatiefonds, gevormd in 2017, zijn 
bestemd om onderwijskundige projecten te financieren. In 2018 zijn ergeerfi^^pjif^^ij^f^t'^e ten laste 
van deze bestemmingsreserves zijn gebracht. De eerste waardering acti\^!is3int20O7 gevonmttfiD[dieBt ter 
dekking van de afschrijvingen op de geherwaardeerde activa. De afwaardering vaïfcifèïi'Pëkerve is gelijk aan 

de afschrijvingen 2018, zijnde € 25.908. g ^ jyi^

betrekkingineeft.
52 /

Jaarverslag 2018 - WereldKidz Paraaf voor waarmwi inosdoeleinden:



Algemene reserve 
Bestemmingsreserves (publiek) 
Innovatiefonds 
Eerste waardering activa (PO) 
Totaal eigen vermogen

Stand per 
31-dec-2017

Resultaat
2018

Overige
mutaties

Stand per 
31-dec-2018

€ € € €

2.631.841 147.303 25.908 2.805.052
517.066 0 0 517.066
250.000 0 250.000
94.256 0 -25.908 68.348

3.493.163 147.303 O 3.640.466

Voorzieningen
Twee voorzieningen zijn personeel gerelateerd: jubilea en 'WW en BWWW'. De voorziening jubilea dient ter 
dekking van toekomstige jubilea uitkeringen. Medewerkers hebben recht op een uitkering als zij 25 of 40 jaar 
in het onderwijs werkzaam zijn. De boekwaarde neemt toe, omdat het aantal medewerkers in vaste dienst is 
toegenomen. Uitgaande van Ultimo 2018 is de voorziening gelijk aan € 204.443.

De voorziening 'WW en BWWW' is ingesteld om de toekomstige WW rechten van ontslagen medewerkers te 
dekken. Het gaat om twee negatief getoetste dossiers door het Participatiefonds. De contante waarde van de 
toekomstige uitkeringen is berekend op € 124.110. In 2018 is de voorziening gedoteerd met € 88.062, kon er 
€ 71.081 vrijvallen en is € 28.566 onttrokken aan de voorziening.

WereldKidz houdt zich aan de wet- en regelgeving omtrent wachtgelders. Ontslagprocedures welke leiden 
tot een vaststellingsovereenkomst voldoen aan het toetsingscriterium van het participatiefonds. In geval van 
vacatureruimte worden bestaande wachtgelders actief benaderd. Het zijn vooral de oude(re) cases, die 
moeilijk herplaatsbaar zijn.

Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud (MOP) vormt de onderlegger voor de gemiddelde dotatie 
en onttrekking aan de voorziening onderhoud. In 2018 is €783.316 gedoteerd en is er € 927.184 onttrokken.

De boekwaarde ultimo 2018 is gesplitst in korter en langer dan 1 jaar.

De cao PO kent een aantal voorzieningen voor duurzame inzetbaarheid. In het kort betekent dit dat voor 
gespaarde uren van personeelsleden van 57 jaar en ouder een voorziening op de balans ingericht moet 
worden. Voor de schooljaren 17/18 en 18/19 is een uitvraag gedaan bij de betreffende medewerkers. Er zijn 
geen medewerkers waarmee een spaarovereenkomst is afgesloten. Er is dan ook geen voorziening gevormd. 
Voor het schooljaar 19/20 wordt er een nieuwe uitvraag gedaan.

Stand per 
31-dec-2017

Dotatie
2018

Vrijval
2018

Onttrekking
2018

Stand per 
31-dec-2018

< 1 laar

Stand per 
31-dec-2018 

> 1 iaar

Stand per 
31-dec-2018

Totaal
€ € € € € €

Voorziening jubilea 178.217 45.836 19.610 21.269 183.174 204.443
Voorziening WW en BWWW 135.695 88.062 -71.081 28.566 57.352 66.758 124.110
Voorziening groot onderhoud 2.052.517 783.316 927.184 501.513 1.407.136 1.908.649

2.366.428 917.214 -71.081 975.360 580.134 1.657.068 2.237.202

Kortiopende schuiden
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In de zomermaanden van 2018 heeft OCW de onverschuldigd betaalde 'bijzondere bekostiging fusiegelden' 
ingehouden en verrekend met de reguliere bekostiging. Hierdoor neemt de kortlopende schuld af. In april 
2018 heeft WereldKidz formeel beroep aangetekend tegen dit besluit. Deze zaak ligt nog bij de rechter.
Het onderzoek van de inspectie naar de juiste toepassing van de wet en regelgeving gewichtenleerlingen, 
uitgevoerd door Deloitte in 2015, heeft ultimo 2018 nog niet geleid tot een aangepaste beschikking 
schooljaar 15/16. Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2018 is deze een openstaande schuld ter 
grootte van € 166.000 afgewikkeld.

De overlopende passiva bestaan uit diverse posten, waarbij enkele grote: opgebouwd vakantiegeld 
(uitbetaling in mei 2019), maandelijkse afdracht participatiefonds en diverse kleinere posten.

31 december 2018 31 december 2017

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Schulden terzake van pensioenen

508.686
928.011
256.429

724.938
763.435
215.796

Vakantiegeld

Accountant en administratiekantoor
Vervangingsfonds
Participatiefonds
Risicofonds

Sa la rissen
OCW/EZ

gemeentelijke belastingen BGHU 
Vooruitontvangen overheden 
Overige

Overlopende passiva 
Totaal kortlopende schulden

700.336
17.145
5.591

71.453
6.259

33.655
0

14.634
91.803

477.881

607.661
35.979

5.053
44.852
6.259

41.086
709.623

275.047
306.525

1.418.757
3.111.883

2.032.085
3.736.254

9.8 Verantwoording subsidies (model G)

WereldKidz heeft zes subsidies voor studieverlof ontvangen. Onderstaand de specificatie van deze 
geoormerkte subsidie zonder verrekeningsclausule.

Subsidie 
studieverlof 
met kenmerk

Datum
toewijzing

Bedrag van 
de
toewijzing

Ontvangen t/m 
verslagjaar

De prestatie is ultimo verslagjaar 
conform de subsidiebeschikking

Kenmerk Datum toewijzing
EUR

verslagjaar
EUR

geheel uitgevoerd en 
afgerond

nog niet geheel 
afgerond

887677-1 13-02-2018 4.837,12 4.837,12 X

928576-1 28-08-2018 21.767.04 21.767.04 X

928570-1 28-08-2018 21.767.04 21.767.04
Pl\/nth Al 1

X
-lit n \/
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929218-1 28-08-2018 4.837.12 4.837.12 X

9.9 Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten

WereldKidz heeft voor een bedrag van € 1.176.643 aan termijn verplichtingen. Voor contracten die aflopen 
of waarvan de opzegtermijn langer is dan 1 jaar is in de kolom '> 1 jaar' de restantwaarde van het contract 
opgenomen, dan wel op nul gewaardeerd.

Daarnaast heeft Wereldkidz een bankgarantie afgegeven aan de verhuurder van de kantoor accommodatie 
ten behoeve van het bestuursbureau.

<ljaar >ljaar Totaal Einddatum
€ € €

Verplichtingen
Lisman & Lisman €74.270 €290.893 €365.163 30-11-2023
Heutink ICT € 62.161 € 62.161 30-6-2019
Van Leeuwen schoonmaak € 187.992 € 187.992 1-10-2019
Van Meerwijk schoonmaak € 192.303 € 192.303 1-10-2019
Ricoh €49.643 €190.298 € 239.941 31-10-2023
Pon autolease €8.995 €8.995 21-9-2019
Pon autolease € 10.404 €13.005 € 23.409 18-3-2021
Vodafone €55.250 €32.229 €87.479 31-7-2020
Bankgarantie Lisman & Lisman €9.200 € 9.200 15-8-2020
Totaal 650.218 526.425 1.176.643

Rechten
Bankgarantie Lisman & Lisman €9.200 €9.200 30-11-2023

9.10 Baten 

Rijksbijdragen OC&W
De Rijksbijdrage 2018 is uitgekomen op € 30,7 miljoen (2017: € 27,9 miljoen). Deze is te splitsen in reguliere 
vergoeding voor personeel en materiële instandhouding, overige 'niet geoormerkte' subsidies en ontvangen 
doorbetalingen Passend Onderwijs.

De Rijksbekostiging is middels de referentiesystematiek geïndexeerd en opgehoogd voor de cao-afspraken. 
De toename van de overige subsidies (ten opzichte van 2017), zijnde € 571.888 wordt verklaart door hogere 
groeibekostiging, ontvangen middelen ter vermindering van de werkdruk en de prestatiebox. Vanuit de 
samenwerkingsverbanden is meer geld voor passend onderwijs beschikbaar gesteld. Deels structureel, deels 
eenmalig.

De geoormerkte subsidies bestaan uit de ontvangen middelen voor studieverlof (€ 70.970).
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2018 2018
Begroting

2017

Rijksbijdragen OCW/EZ 
Overige subsidies OCW/EZ 
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 
Totaal Rijksbijdragen

Geoormerkte subsidies 
Niet-geoormerkte subsidies 
Totaal Overige subsidies OCW

27.390.277 26.569.830 25.287.570
2.243.968 1.588.527 1.672.079
1.032.289 817.978 982.925

30.666.534 28.976.335 27.942.574

70.970
2.172.998
2.243.968

0
1.588.527
1.588.527

0
1.672.079
1.672.079

Overige Overheidsbijdragen en subsidies
Subsidies afkomstig van gemeenten zijn bedoeld om bij te dragen (stimuleringsgelden) in de ontwikkeling 
van specifieke beleidsterreinen, zoals: WE, schakelklassen en school begeleidingsactiviteiten. Per saldo zijn 
de gemeentelijke bijdragen € 5.250 hoger dan begroot.

2018 2018 2017
_________________ Begroting______

Gemeentelijke bijdragen en subsidies 
Totaal Overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen educatie 
Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 
Totaal Gemeentelijke bijdragen en subsidies

90.250
90.250

90.250
0

90.250

85.000
85.000

85.000
0

85.000

175.000
175.000

175.000
0

175.000

Overige baten
De overige baten zijn gelijk aan € 308.424. De verhuur van accomodatie (leslokalen en gymzalen) heeft in 
2018 € 114.351 opgebracht, meer dan begroot maar minder dan in 2017. In 2018 heeft WereldKidz voor de 
start van de Vrije school Sterrebos van stichting lona een bijdrage (zo'n € 50.000) in de salariskosten 
ontvangen. Specialisten die voor andere schoolbesturen werkzaamheden verrichten worden doorbelast aan 
deze besturen. Onder overige baten is een aantal verschillende soorten opbrengsten en bijdragen 
opgenomen, welke niet direct met het primaire proces te maken hebben maar wel voortvloeien uit de aard 
van de organisatie.

2018 2018
Begroting

2017

€ € €

Verhuur 114.351 56.000 166.534
Doorberekende salariskosten 85.069 0 4.940
Overige 109.004 100.000 294.275
Totaal Overige baten 308.424 156.000 465.749
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9.11 Lasten

Personeelslasten
De totale personele lasten zijn uitgekomen op € 25,1 miljoen. De stijging t.o.v. de begroting wordt 
veroorzaakt door inzet van (extern) personeel en de cao-loonsverhoging. De loonkostenstijging is 
gecompenseerd door een hogere personele bekostiging.

De overige personele lasten (€ 3,8 miljoen) bestaan uit kosten inhuur tijdelijk personeel en personeel 
gerelateerde kosten zoals, ARBO, werving en selectie, opleiding en uitbestede werkzaamheden. De post 
personeel 'niet in loondienst' bestaat uit kosten payroll en kosten voor interim directeuren en management 
ondersteuning. Bij de start van het schooljaar 18/19 zijn (bijna alle) payroll contracten omgezet in eigen 
personeel met een vast dienstverband. De payroll kosten nemen hierdoor toekomstgericht verder af (2018: € 
1,2 miljoen, 2017: € 2,0 miljoen).

De personele lasten zijn gecorrigeerd voor de ontvangsten UWV (totaal € 280.676). De loonkosten 
zwangerschapsverlof zijn namelijk via het UWV declarabel.

Ultimo 2018 waren er 492 medewerkers in dienst, inclusief payroll en inhuur (2018: 445). In fte's uitgedrukt 
is dit gelijk aan 352,2 fte (2017: 318,8 fte).

2018 2018
Begroting

2017

Bruto lonen en salarissen 
Sociale lasten 
Pensioenpremies

Lonen en salarissen

16.308.683
3.082.803
2.183.720

21.575.206

21.658.191

21.658.191

14.018.152
2.487.039
1.914.555

18.419.746

Dotaties personele voorziening 
Personeel niet in loondienst 
Overig

Overige personele lasten 
Af: Uitkeringen 
Totaal personeelslasten

22.473

2.261.496

1.502.165

3.786.135

-280.676

25.080.665

0

405.200

1.564.789

1.969.989

_ _ _ _ _ 0_

23.628.180

12.078

2.704.420

1.381.439

4.097.937

-130.859

22.386.824

De scholen hebben de extra middelen voor werkdruk (€ 155,55 per leerling) ingezet in 'ondersteunende 
functies'. Het is de scholen gelukt om de budgetten ook daadwerkelijk aan te wenden. Er zijn geen verzoeken 
ingediend om middelen 'mee te nemen' naar 2019.

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders en wet normering topfunctionarissen (WNT)
De bezoldiging van de voorzitter van het college van bestuur ligt onder de vastgestelde normering 
'bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke instellingen'. Deze is vanaf 1 januari 2016 
afhankelijk van het aantal complexiteitspunten. Voor stichting WereldKidz is de complexiteit gelijk aan 12 
punten: Klasse D. Het bijbehorende maximum aan beloning is gelijk aan € 146.000.
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De puntentelling is als volgt tot stand gekomen:

• gemiddelde omzet (laatste 4 jaar) van WereldKidz ligt tussen de € 25 en € 75 miljoen (6 punten);
• leerlingaantal ligt tussen de 2.500 en 10.000 leerlingen (3 punten)
• aantal onderwijssoorten dat aangeboden wordt is 3 (per onderwijssoort één punt)

De inschatting is dat toekomstgericht de mate van complexiteit (score) stabiel blijft.

Bedragen x€l W.J. Wever
Functiegegevens - i...' Voorzitter CvB
aanvang en einde functievervulling 2018 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking (ja/nee)? Ja
Bezoldiging
beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 112.651
beloningen betaalbaar op termijn €16.140
subtotaal € 128.791
individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 146.000
-/- onverschuldigd betaald bedrag n.v.t.
totale bezoldiging € 128.791
reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Gegevens 2017
aanvang en einde functievervulling 2017 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking ja
beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 110.515
beloningen betaalbaar op termijn €16.372
subtotaal € 126.887
individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 141.000

Totale bezoldiging 2017 € 126.887

Leden van de raad van toezicht worden benoemd vooreen termijn van vier jaar en treden af volgens een 
rooster van aftreden. Een aftredend lid is maximaal eenmaal herbenoembaar. In 2018 is de 
vergoedingsregeling niet aangepast. De vergoeding bestaat uit een vaste periodieke beloning van € 5.000 per 
jaar (voorzitter € 8.000). In 2018 is in totaal € 23.000 aan vergoedingen verstrekt.

De wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector regelt dat inkomens die 
gefinancierd worden uit publieke middelen openbaar gemaakt moet worden. WereldKidz heeft geen 
topfunctionarissen in dienst die meer verdienen dan het bezoldigingsmaximum PO, zijnde € 146.000. Dit 
geldt overigens ook voor de leden van de raad van toezicht (voorzitter < 15% van het maximum en leden 
< 10% van maximum). Onderstaand de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht.
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Bedragen x € 1 E. Vinken R. Kevenaar D. Bakker H.Koster

Voorzitter
RvT

Vice
voorzitter en Lid Lid

Functiegegevens secretaris

Aanvang en einde 
functievervulling 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging € 8.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

Individueel toepasselijke 
bezoidigingsmaximum € 21.900 € 14.600 € 14.600 € 14.600

-/- Onverschuldigd betaald 
bedrag n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

totale bezoldiging € 8.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

reden waarom overschrijding al 
dan niet is toegestaan n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

Gegevens 2017 1
11 ■

Aanvang en einde 
functievervulling 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Totale bezoldiging € 8.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

Individueel toepasselijke 
bezoidigingsmaximum €21.150 € 14.100 €14.100 € 14.100

Afschrijvingen
De afschrijvingen in 2018 liggen in de lijn van begroot. Het is niet gelukt om het geplande investerings
programma voliedig uit te voeren. Het doorschuiven naar 2019 leidt tot een eenmalig afschrijvingsvoordeel. 
De lasten nemen ten opzichte van 2017 (gepland) toe, omdat de investeringen in ICT een relatief korte 
afschrijvingsduur hebben.

Huisvestingslasten

Jaarverslag 2018 - WereldKidz

2018 2018
Begroting

2017

€ € €

Materiële vaste activa 726.669 742.092 580.441
Totaal Afschrijvingslasten 726.669 742.092 580.441
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Het uitgavenniveau 2018 ligt € 168.636 hoger dan begroot en € 128.854 hoger dan in 2017. Het positieve 
exploitatieresultaat in 2017 bood de mogelijkheid om in 2018 extra geld te besteden aan de uitstraling van 
onze gebouwen. Het uitgavenniveau 'dagelijks onderhoud' is uitgekomen op € 465.742 en verklaart in 
belangrijke mate de overschrijding. De afname van de huurkosten heeft te maken met het hebben van meer 
gebouwen in eigen beheer. De besparing bestaat uit niet afgedragen Ml-vergoeding aan derden (betaalde 
servicekosten). Verder valt op dat de energielasten lager uitpakken, maar de schoonmaakkosten juist hoger. 
Dit houdt elkaar in evenwicht.

De voorziening onderhoud wordt jaarlijks gedoteerd met € 783.316. Dit bedrag is bepaald op grond van de 
tweejaarlijkse onderhouds schouw. In 2018 is aan de hand van nieuwe schouwrapporten het 
onderhoudsprogramma tot 2038 geactualiseerd. De huidige dotatie is van voldoende omvang om het totale 
programma te financieren.

Huur
Onderhoud 
Energie en water 
Schoonmaakkosten 
Heffingen

Dotatie onderhoudsvoorziening 
Overige

Totaai Huisvestingslasten

2018 2018

Begroting

2017

€ € €

371.987 434.000 426.329

465.742 237.650 294.805

336.382 368.600 362.597

736.945 695.500 700.393

24.167 25.000 28.771

783.316 783.000 783.316

41.097 47.250 34.570

2.759.636 2.591.000 2.630.782

Overige instellingslasten
De instellingslasten zijn ten opzichte van 2017 gestegen. De hogere uitgaven op administratie en 
beheerlasten hebben te maken met externe inzet van juridische ondersteuning, advieskosten en op 
administratievoering. De hogere uitgaven aan leermiddelen (inventaris, apparatuur en leermiddelen) vloeien 
voort uit de eerdergenoemde wensenlijst 2017. De besparingen op de uitgaven printers, servicekosten en 
licenties ICT vallen onder 'overige lasten'.

Administratie- en beheerslasten 
Inventaris, apparatuur en leermiddelen 
Overige instellingslasten 
Totaal Overige instellingslasten

2018 2018

Begroting

2017

€ € €

649.851 522.575 554.640

1.108.350 1.087.535 1.086.100

592.733 618.627 625.329

2.350.935 2.228.737 2.266.069

Accountant honoraria

De uitgaven aan honoraria accountant zijn ten opzichte van 2017 nagenoeg gelijk en bedraagt €27.104 
(inclusief BTW).
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Controle van de jaarrekening 
Andere controlewerkzaamheden 
Andere niet-controlediensten 
Totaal Honoraria accountant

2018 2017
€ €

27.104 26.015
0 0
0 513

27.104 26.528

9.12 Financiële baten, lasten en buitengewoon resultaat

Als gevolg van de sterk gedaalde rentevergoedingen en het aanhouden van liquide middelen op de 
betaalrekening (geen deposito) zijn er geen rentebaten..

2018 2018
Begroting

2017

Rentebaten
Rentelasten
Resultaat Financiële baten en lasten

9.13 Model E: Verbonden partijen

o
o

o
o

Naam Juridische
vorm

Statutaire
Zetel

Code
activi
teiten

Nummer
KvK

Eigen
vermogen
31-12-18
Eur

Resultaat
2018
EUR

Art 2:
403 BW

Deelname
%

Consoli
datie
%

Stichting Lerend 
Leven

Stichting Driebergen 1 30197759 135.902 - 4.581 Ja 100 0(nee)

Samenwerkings
verband
Zuidoost
Utrecht (Zout)

Vereniging Zeist 4 58243542 Nee n.v.t n.v.t

Stichting
Passenderwijs

Stichting Sliedrecht 4 56956274 Nee n.v.t n.v.t

Samenwerkings 
verband Rijn & 
Gelderse vallei
PO

Vereniging Ede 4 58964789 Nee n.v.t n.v.t

Samenwerkings 
verband VO 
Zuidoost
Utrecht

Vereniging Zeist 4 30225446

___ Eh

Nee

rnth Al

n.v.t

Hit R \/

n.v.t

Gewaarmerkt als staat waarop onze
Code activiteiten: 1: contractonderwijs, 2 contractonderzoek, 3 onroerende zakent'^Zt'SVèïiè '
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9,14 Resultaat Bestemming

Het resultaat 2018 wordt volledig toegevoegd aan de algemene reserve. De afwaardering van de 
bestemmingsreserve 1® waardering activa is gelijk aan de afschrijvingen op deze activa (meubilair en 
inventaris), zijnde € 25.908. Per saldo neemt de algemene reserve toe met € 173.211.

Mutatie algemene reserve

Netto resultaat 2018 
Mutaties bestemmingsreserves 
- Ie waardering activa

Toevoeging aan algemene reserve

-€25.908

Realisatie

2018
€147.303

€25.908
€173.211

9.15 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

9.16 Ondertekening

Voorzitter college van bestuur Handtekening

W.J. Wever

Leden raad van toezicht Handtekening

mr. D.S.N. Bakker

drs. H. Koster

drs. R.J.J. Kevenaar, secretaris en vice voorzitter

drs. E.H.M. Vinken, voorzitter

Zeist, 5 juni 2019
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raad van toezicht

De heer drs. E. Vinken, voorzitter

De heer drs. R. Kevenaar, vice voorzitter/ secretaris

M^rouw H. Koster,

Mevrou\A/ D. Bakker- van den Berg

college van bestuur

De heer W.J. Wever, voorzitter
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10. Overige gegevens

10.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Meander 261 
Postbus 9221 
6800 KB Arnhem 
(088) 236 7261 
e-mail Audit@Flynth.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan de raad van toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuveiiand te 
gemeente Zeist gecontroieerd.
Naar ons oordeel;

* geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Openbaar Onderwijs 
Rijn- en Heuvelland op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van 
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hien/an zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland, zoals vereist in 
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van 
artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(J) Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken 
daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 
onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er 
wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT 
plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Flynth Audit B.V. is iid van BKR International. Bankrekeningnummer iBAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U. 
Handelsregisler 09063021. www.flvnth.nl.
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voofwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.
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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.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie;

■ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
■ alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en 

paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 
is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag 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 college van bestuur en de raad van toezicht voor de 
jaarrekening
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college 
van 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 college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het college van 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 college van bestuur afwegen of de 
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van 
genoemde verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op 
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen 
heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van 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.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af 
te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

■ het identificeren en inschatten van de risico’s:
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van 

fouten of fraude;
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 

balansmutaties, die van materieel belang zijn;
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 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 ondenwijsinstelling;

* 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 college van 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 deze jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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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.

Arnhem, 5 juni 2019 
Flynth Audit B.V.

Was getekend 

drs. R.M. Janssen RA

661038667/MV/921


