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Inleiding 

Voor u ligt de ontwerpbegrot ing 2013 van St icht ing Klasse. Deze ontwerpbegrot ing is besproken in 

het bestuur en het d i recteurenover leg en voorgelegd aan de GMR. De GMR heeft op 21 november een 

posi t ie f advies gegeven, zodat de begrot ing 2013 na goedkeuring door het TO def ini t ief door het 

bestuur kan worden vastgesteld. 

In dit document wordt ingegaan op de hoofdl i jnen van de beleidsvoornemens voor 2013 en ligt de 

nadruk"öp^è^vëTtaltngira'n bele idskeuzes in geld. 

In de ontwerpbegrot ing is een aantal aannames gedaan, met name wat betreft het aantal in BRON 

bekende leerl ingen (pei ldatum 5 oktober) en de daarmee samenhangende tot nu toe bekende 

beschikk ingen. De komende weken zul len de def ini t ieve baten bekend worden, waarbi j de 

verwacht ing is dat dit geen grote verschi l len geeft met de voorl iggende ontwerpbegrot ing. 

Naast een ui tgebreide exploi tat iebegrot ing 2013 is er een meerjarenbegrot ing opgesteld op basis 

van een prognose van het aantal toekomstige leerl ingen, natuurl i jk verloop van personeel en het 

ingezette beleid om materiële en huisvest ingskosten verder te beperken. 

Tevens is als bi j lagen toegevoegd een invester ingsbegrot ing en een l iquidi te i tsbegrot ing (in l i jn met 

het onlangs vastgestelde treasury statuut). 

Samenvat tend kan gesteld worden dat het door het bestuur ingezette beleid dat ten grondslag lag 

aan de begrot ing 2012 is gecont inueerd en z i jn vruchten heeft afgeworpen, zodat er voor het eerst 

s inds jaren in de begrot ing 2013 weer ruimte beschikbaar is om te investeren. Hiervoor was in juni 

van dit jaar nog wel een laatste pi jnl i jke ingreep nodig middels het niet verlengen van een f l ink 

aantal t i jdel i jke contracten. 



Beleidsuitgangspunten 

1. Investeren in de toekomst 

De harde ingrepen in het personeelsbestand in juni van 2012, maken dat we dit jaar - ondanks een 

ver l iesgevend eerste half jaar - zoals het er nu naar uit ziet alsnog in de zwarte ci j fers kunnen 

afs lu i ten. Belangri jker nog, het geeft voor het jaar 2013, ondanks de teruglopende inkomsten 

eindel i jk de broodnodige ruimte om te investeren! 

Voor de vier thema's die het bestuur en de direct ie in de ui twerking van het strategisch bele idskader 

centraal hebben-geste ldronderwi jskwal i te i t en -vernieuwing, personeel , ICT en PR & Market ing, is 

komend jaar € 2 0 0 . 0 0 0 beschikbaar om gericht te investeren. Dit geld za l onder andere worden 

aangewend voor het verder invoeren van het handel ingsgericht werken binnen de scho len, het 

gericht scholen van de leerkrachten op het gebruik van ICT in de klas, de implementat ie van het 

d ig i taal bekwaamheidsdoss ier Mijn Bardo, het eenduidig en gestructureerd inventar iseren van de 

ouder tevredenheid , het beter op de kaart zetten van de scholen met een goed uitgewerkt PR plan 

per schoo l en het investeren in een toekomstbestendige ICT-infrastructuur. 

2. Budgetteren op het niveau waarop besloten wordt 

Door het aanpassen van de organisat iestructuur en om ef f ic iënt te kunnen inkopen worden beslui ten 

met f inanciële consequent ies (bi jvoorbeeld personeel , onderhoud, ICT en schoonmaak) in 

toenemende mate bovenschools genomen, natuurl i jk in overleg met de schoold i recteuren. Het is dus 

logisch betreffende budgetposten ook op centraal niveau te begroten. 

3. Format ie op basis van bestuursformat ieplan 2012-2013 

De personele lasten zi jn begroot op een actual isat ie van het bestuursformat ieplan 2012 - 2013. 

Daarbi j wordt er voora lsnog van uitgegaan dat het leer l ingenaantal in augustus 2013 niet 

substant iee l afwi jkt van de teldatum van 1 oktober 2012. 

4 . Kostenbespar ing door centrale inkoop en betere contracten 

In de begrot ing wordt ervan uitgegaan dat het in navolging van de Europese aanbesteding van 

schoonmaak en energie zal lukken om de materiële kosten verder te verlagen met € 1 0 0 . 0 0 0 door 

het afslui ten van betere contracten op onder andere het gebied van leermiddelen, het ICT beheer en 

de afva lverwerk ing. Daarnaast is het streven de kopieerkosten drast isch terug te brengen. 

5. B i js te l l ing meer jar ig onderhoudsplan 

Op het gebied van onderhoud is er op f inancië le gronden de afgelopen jaren minder gebeurd dan in 

feite gewenst was. De huidige l iqu id i te i tsposi t ie geeft voldoende ruimte om een gerichte inhaals lag 

te maken, waarbi j vei l igheid en binnenkl imaat speerpunten z i jn. 



Uitgangspunten in cijfers 

1. Investeren in de toekomst 

Voor de vier thema's die het bestuur en de direct ie in de ui twerking van het strategisch bele idskader 

centraa l hebben gesteld: onderwi jskwal i te i t en -vernieuwing, personeel , ICT en PR & Market ing, is 

komend jaar € 2 0 0 . 0 0 0 beschikbaar om gericht te investeren. 

Dit bedrag is verdeeld over de posten ICT en PR en overige kosten binnen 4.4. overige lasten. 

2. Budgetteren op het niveau waarop besloten wordt 

Vanui t het uitgangspunt "budgetteren op het niveau waarop wordt besloten" is een aantal posten 

bovenschools gebudgetteerd. Zo is formatie in fte verdeeld over de scholen en het bestuurskantoor, 

baten en lasten (euro's) staan bovenschools. 

Ook de post Onderhoud ICT (onderdeel van 4.4 overige lasten) is bovenschools gebudgetteerd in het 

kader van reeds ingezette centrale inkoop. 

3. Kostenbespar ing door centrale inkoop en betere contracten 

De doels te l l ing voor 2013 om de materiële kosten verder te verlagen met € 1 0 0 . 0 0 0 is verdeeld 

over de posten onderhoud ICT, kopieer- en drukwerkkosten, heff ingen (o.a. afvalverwerking), 

k lachtenonderhoud en bevei l ig ing (onderdeel overige las ten ) . 

4 . B i js te l l ing meer jar ig onderhoudsplan 

De bi js te l l ing van het meerjar ig onderhoudsplan betreft het herschikken van 

onderhoudswerkzaamheden binnen het bestaande meerjar ig onderhoudsplan. Dit betreft zowe l een 

inhaa ls lag van al eerder geplande werkzaamheden als het naar voren halen van 

onderhoudsact iv i te i ten op basis van de genoemde speerpunten vei l igheid en b innenkl imaat . 

Het betreft: 

• € 250k voor invester ingen (activa) 

• € 5 0 0 k grootonderhoud (ten laste van onderhoudsreserve) 

Deze bedragen komen terug in de invester ings- en l iquidi te i tsbegrot ing. 

• € 172k jaarl i jkse onderhoudskosten 

De dotat ie voorz ien ing groot onderhoud voor 2013 is gelijk aan de dotatie van 2012 (€119k). In de 

explo i ta t iebegrot ing resulteert dit inc lusief k lachtenonderhoud (57k) in een totaal van € 349k 



Uitgangspunten (overige cijfers) 

1. Aanta l leerl ingen per 1-10-2012 (BRON, 5-10-2012) per school : 

10CR 

H O C 

15AN 

15X0 

15Z0 

16GW 

181X 

18JF 

1 8 0 A 

19XZ 

21QK 

22KD 

24ZC 

O.B.S. "t Vogelnest 

O.B.S. De Achtsprong 

Were ldwi js 

De KAS 

Het Schate i land 

SBO he t -Avon tuu r— 

Bas isschoo l De Hor izon 

De Venen 

Bas isschoo l Theo Thi jssen 

De Ark 

Bas isschoo l Dick Bruna Schoo l 

OBS 't Palet 

Bas isschoo l Andersenschool 

153 

194 

312 

174 

318 

115 

117 

337 

2 0 9 

168 

147 

3 4 6 

197 

2787 

2. Begrote baten voor het kalenderjaar 2013 

De baten voor het school jaar 2012 - 2013 zi jn begroot op basis van de huidige beschikkingen per 

schoo l , De resterende 5 maanden zi jn berekend aan de hand van de rekentool van de POraad 

( V O S / A B B ) . Hierdoor is het niet mogeli jk de absolute waarden "af te v inken" op de DUO/CFI s i te. 

U i tzonder ing: de beschikkingen voor Materiële Instandhouding en Prestatie box. 

3. Begrote kosten voor het kalenderjaar 2013 

• De salar iskosten voor 2013 zi jn berekend door Merces en gecheckt door het bestuursbureau 

van St ich t ing Klasse. 

• Enkele kosten kennen een wettel i jk kader (bi jvoorbeeld: de kosten voor MR/OR en 

leermiddelen zi jn op basis van leer l ingenaantal len begroot). 

• A l le andere kosten zi jn op basis van de voortschr i jdende prognose begroot. 

4 . Uitgangspunten meerjarenbegrot ing 

De meer jarenbegrot ing 2013 - 2016 gaat uit van een beperkte leer l ingendal ing van 1 %. Gezien de 

huidige l iqu id i te i tspos i t ie is het reëel uit te gaan van O-begrotingen. De dalende inkomsten kunnen 

worden opgevangen door het voor een deel niet invul len van natuurl i jk ver loop en het verder 

besparen op mater ië le kosten en huisvest ingslasten. 



Bronvemneld ingen 
• Aanta l leer l ingen: BRON 

• Aanta l Personeels leden: SAP HR 

• Sa lar iskosten 2013: SAP HR en Merces consul tancy 

• Beschikk ingen Ri jksbaten: www.cf i .n l 

• Voor tschr i jdende prognose: forecastmodel St icht ing KLasse 

• Rekentool opbrengsten: POraad - V O S / A B B 

Bijlagen 
• Explo i tat iebegrot ing 2013 

• Meer jarenbegrot ing 2013-2016 

• Invester ingsbegrot ing en l iquid i te i tsbegrot ing 2013 



Investeringen 2013 

In de begrot ing voor 2013 zi jn een aantai invester ingen opgenomen: 

ICT/d ig iborden 1 0 0 . 0 0 0 

Aanschaf leermiddelen 1 0 0 . 0 0 0 

Meer jar ig Onderhou_d_(activa) 2013 2 5 0 . 0 0 0 

Totaa l invester ingen en meer jar ig onderhoud 2013 4 5 0 . 0 0 0 

Liquid tteitshegrotïng 

Liqu id i te i tsoverz ich t (in du izenden euro's) 

1 januari 2013 

stand inkomsten uitgaven 

3.150 

Inkomsten van kasmiddelen uit met name r i jksbi jdragen en 

subs id ies 

18.103 

Uitgaven van kasmiddelen uit exploi tat ie 

Uitgaven van kasmiddelen voor invester ingen en 

onderhoud 

17.591 

9 5 0 

31 december 2013 2.712 



Meerjarenbegroting 2013-2016 

s 3.1 Rijksbijdragen 

i3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

3.5 Overige baten 

! 3.6 Verdeling subsidies 

4.1 Personele lasten 
4.3 Huisvestingslasten 

4.4 Overige lasten 
4.2 Afschrijvingen activa 

5.1 Rente baten 
5.5 Rentelasten 

Eind to taa l 

17.020.780 

430.875 

651.037 

0 

li 
-14.890.221 

-1.370.718 
-1.485.499 

-392.254 

40.000 

-4.000 

16.832.946 

300.000 

600.000 

0 

16.664.617 

250.000 

600.000 

0 

16.497.971 

250.000 

600.000 

0 

-14.648.847 -14.440.417 -14.338.671 

-1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 

-1.350.000 -1.325.000 -1.250.000 

-415.000 -430.000 -440.000 

35.000 

-4.100 

35.000 

-4.200 

35.000 

-4.300 


