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Toelichting op meerjarenbegroting (mjb) 2021-2024 
 
Algemeen 
 
Hierbij ontvangt u de meerjarenbegroting (mjb) 2021-2024 
 
Proces 
 
De directies zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van de mjb. De mjb is meerdere 
keren met de directeuren besproken om goed inzicht te hebben in het financieel perspectief 
op zowel de korte als lange termijn. Ook de formatiegegevens zijn op detailniveau en op 
schoolniveau gecontroleerd en verwerkt in het model.  
 
De mjb is op 16 november jl. besproken met de portefeuillehouder Financiën van de Raad 
van Toezicht. De GMR behandelt de mjb op 7 december a.s. Het voorstel is dat de Raad van 
Toezicht na ingewonnen advies van de GMR de mjb op 14 december a.s. goedkeurt. Dan 
kan het College van Bestuur tot vaststelling overgaan. Het doel is om het proces voor 1 
januari 2021 afgerond te hebben.  
 
Uitgangspunten bij de mjb 2021-2024 
 

1. Bij het opstellen van de mjb is uitgegaan van de jaarrekening 2019, de rapportage 
per 30 september en meest actuele informatie op het moment van opstellen.  

2. Het principe van financiële zelfstandigheid per school is gehandhaafd. 
3. Er is uitgegaan van de meest huidige CAO.  
4. De opslag aan werkgeverslasten is vastgesteld op 60% zoals geadviseerd door de 

PO-raad en afgestemd met Dyade. 
5. Groeibekostiging is volgens afspraak verwerkt als opbrengst in de mjb van de 

Keizerskroon.  
6. De leerling prognoses zijn gebaseerd op de prognoses van de gemeente en 

aangevuld met informatie en inschattingen van de directeuren. Bij uitbreiding is een 
raming opgenomen van de te verwachten extra inzet aan formatie; bij krimp is indien 
nodig rekening gehouden met een financiële taakstelling. 

7. Het onderhoud aan de gebouwen is gebaseerd op de in 2019 geactualiseerde 
beheerplannen. 

8. De kosten van vervanging bij ziekte worden vergoed uit de premie van het ERD. 
9. Vervanging van overig verlof wordt binnen de schoolbegroting opgevangen. 
10. Er is 0,9 fte structureel gereserveerd voor de interne vervangingspool  

 
Resultaten op stichtingsniveau 2020 t/m 2024  
 
De resultaten over 2020 (per 30-9), 2021 t/m 2024 laten geconsolideerd het volgende beeld 
zien: 
 

Resultaat   
                       
€-123.000  

                    
€-218.000 

                       
€-232.000 

                        
€-127000 

                      
€ +17.000  
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Meerjarenbegroting 2021-2024 
 

(x € 1.000) Rapportage 
2020 (per 
30-9) 

Begr. 
2021 

Begr. 
2022 

Begr. 
2023 

Begr. 
2024 

 
Totale baten 
Rijk 

      
    6.550           

 
8.606 

 
8.428 

 
8.556 

 
8.748 

Totale baten 
Overig 

          
      319                   

 
   494 

  
   466 

 
   451 

 
   458    

 
Totale baten  

     
   6.869            

 
9.100 

 
8.894 

 
9.007 

 
9.206 

      

Totale lasten 
Personeel  

      
   5.991 

 
7.760 

 
7.603 

 
7.567 

 
7.607 

Totale lasten 
Overig 

       
   1.001           

 
1.558 

 
1.523 

 
1.567 

 
1.582 

Totale lasten   6.992 9.318 9.126 9.134 9.189 

Resultaat      -123   -218   -232   -127  + 17 

 
Leerling prognoses 2020-2023 (peildatum 1 oktober) 
 

 2020 2021 2022 2023 
     
Josephschool 181 180 187 192 
Mariaschool 370 375 370 365 
Johannesschool 203 218 228 238 
Het Spectrum 183 150 150 175 
De 
Keizerskroon 518 554 572 585 
     
Totaal 1.455 1.477 1.507 1.555 

 
In de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt er gebouwd in Keizershof, Ackerwoude en 
Tuindershof. Er zijn plannen voor uitbreiding in de Scheg (langs de metrolijn).   
 
In oktober 2021 wordt naar verwachting het leerlingaantal van 2019 weer gerealiseerd.   
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Formatie gegevens  
 
De ontwikkeling van de formatie (fte’s) ziet er per 1 januari 2021 e.v. als volgt uit:  
 

 2021 2022 2023 2024 
     
Onderwijs 
personeel (incl 
IB) 77,7  75,0 73,8 73,4 
Onderwijs 
ondersteunend 
personeel 9,7  9,9 9,9 9,9 
     
Totaal            87,4 84,9 83,7 83,3 

 
 
Formatie ter vermindering van de werkdruk is in het overzicht verwerkt. Dit geldt ook voor de 
uitbreiding aan formatie op de Keizerskroon. Een financiële taakstelling (vertaald in fte) is in 
het overzicht opgenomen. Dat is de reden dat de formatie per saldo afneemt.   
 
De gemiddelde groepsgrootte stijgt de komende jaren van 19 tot 21 leerlingen. Dit 
gemiddelde kan per school verschillen.   
 

MEERJARENBALANS SKOP 
2021-2024             

      2020 2021 2022 2023 2024 
                

                

  Activa             

                

  Vaste activa             

  Vaste activa scholen   761.221 847.558 765.078 676.818 598.796 

  Financiële vaste activa (Snappet)   130.323 130.323 130.323 130.323 130.323 

      891.544 977.881 895.401 807.141 729.119 

  Vlottende activa             

  Vorderingen       550.000   475.000   450.000   450.000   450.000 

  Liquide middelen    3.358.285 2.500.000 2.300.000 2.400.000 2.400.000 

      3.908.285 2.975.000 2.750.000 2.850.000 2.850.000 

                

  Totale activa   4.799.829 3.952.881 3.645.401 3.657.141 3.579.119 

                
                

                

  Passiva             

                

  Eigen vermogen             

  Algemene reserve    2.395.544 2.177.219 1.945.472 1.818.703     1.835.930 
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  Algemene reserve ERD     200.000    200.000   200.000    200.000    200.000 

      2.595.544 2.377.219 2.145.472 2.018.703 2.035.930 

  Voorzieningen             

  Voorziening Groot onderhoud    1.253.247 601.514 498.590 679.785 884.329 

  Voorziening Jubilea        71.654   73.294   67.054   72.054   77.054 

      1.324.901 674.808 565.644 751.839 961.383 

  Kortlopende schulden             

  Kortlopende schulden scholen   879.384 900.854 934.285 886.599 581.806 

      879.384 900.854 934.285 886.599 581.806 

                

  Totale passiva   4.799.829 3.952.881 3.645.401 3.657.141 3.579.119 
 
Vanwege de nadelige resultaten in 2020 t/m 2023 daalt de Algemene reserve de komende 
jaren tot ongeveer € 1.8 mln.  
 
Toelichting op meerjarenbalans 2021-2024 
 
Materiële activa 
De materiële vaste activa berekent de boekwaarde op meubilair, methoden, ICT e.d. 
verhoogd met de investeringen en na aftrek van de afschrijvingslasten. De boekwaarde daalt 
de komende jaren tot rond de € 600.000,--. De meeste lesmethodes worden digitaal 
afgenomen en niet meer geïnvesteerd.  
 
Vlottende activa en liquide middelen 
Deze post is gebaseerd op de ontwikkeling van de afgelopen jaren. 
 
Reserves 
De omvang van de totale reserves bedraagt op langere termijn ongeveer € 2,0 mln. Hiervan 
is € 0,2 mln. bestemd ter opvang van risico’s in verband met Erd (ziektevervanging). 
 
Voorzieningen 
Voor het betalen van het onderhoud aan de gebouwen is een voorziening MOP gevormd.  
Op basis van de geactualiseerde MOP 2020-2045 wordt jaarlijks tussen de € 206.000, -- en 
€ 283.000, -- de voorziening toegevoegd. Er is rekening gehouden met uitbreiding van de 
Keizerskroon. Al het planmatige en cyclische onderhoud aan de gebouwen wordt hieruit 
betaald. Met deze voorziening wordt een financiële buffer opgebouwd om toekomstige 
verplichtingen aan te gaan.  
 
Er is een voorziening Jubilea en die behoort ook tot de voorzieningen op de balans. De 
uitkeringen bij jubilea worden uit de voorziening betaald.  
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden vormt de sluitpost op de balans. Deze post vormt de reserveringen, 
verplichtingen, te betalen facturen, pensioenen, premies e.d.   
 
Risicoparagraaf 
  

1. Groei/krimp  
 

De ontwikkeling van nieuwbouwwijken heeft invloed op de groei van het aantal leerlingen. 
Hierbij kan worden gedacht aan de ontwikkeling van de Keizershof en Ackerswoude en 
andere toekomstige woningbouwlocaties (Tuindershof) in de gemeente als gevolg van de 
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fors aantrekkende economie. Er kunnen wachtlijsten ontstaan als leerlingen niet kunnen 
worden geplaatst. 
 
Anderzijds zijn er wijken waar de vergrijzing merkbaar is en het aantal inschrijvingen van 
leerlingen afneemt.   
 

2. Kwaliteit P&O 
 
Mede als gevolg van veranderde Wet-en regelgeving is Personeel & Organisatiefunctie 
belangrijker geworden. Te denken valt bij aanname en ontslag van medewerkers, 
begeleiding van ziekteverzuim en aanstelling van de kwaliteitsmedewerker door Esther Pleij.  
 

 
3. Wet en Regelgeving (Wet Werk en Zekerheid, Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) 
 

Er worden steeds meer eisen gesteld om te voldoen aan de Wet-en Regelgeving. Bij het niet 
nakomen van de wettelijke verplichtingen/procedure-afspraken kunnen de (financiële) risico’s 
fors oplopen. De verdere implementatie van de AVG is een van de topprioriteiten op de 
scholen. 
 

4. Personeelstekort Onderwijs  
 
Het aantal vacatures in het Onderwijs stijgt jaarlijks. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor 
de formatie op de scholen en het onderwijs aan de kinderen. Anderzijds is een ontwikkeling 
aan de gang waardoor vervangingspoolers instromen in de reguliere formatie en ook op 
andere wijze vacatures kunnen worden ingevuld.   
 
 

5. Samenwerking/concurrentie schoolbesturen 
 
Mede vanwege de vergrijzing in de centrumwijken is een toenemende concurrentie merkbaar 
met collega-schoolbesturen om het leerlingaantal op peil te houden. Wij constateren dat 
schoolbesturen meer hun eigen plan uitvoeren waardoor de relatie veranderd.  
 

6. Huisvesting 
 
Per 1-1-2022 gaan de regels veranderen ten aanzien van het systeem van de opbouw van 
de voorziening Onderhoud. Er is een werkgroep gevormd die samen met het Ministerie 
OC&W onderzoekt welke gevolgen aanscherping van de regels heeft voor het primair 
onderwijs. In 2021 is hierover een voorstel te verwachten.  
 

7. Rijksbekostiging  
 
Er zijn veel onzekerheden met betrekking de Rijksbekostiging. Per 1 januari 2023 verandert 
de Rijksbekostiging. Dit is ook de reden dat het model niet verder gaat dan 2024. Er komt 
een overgangsregeling, maar onduidelijk is of de scholen in voldoende mate worden 
gecompenseerd.  
 
Er is nog geen harde toezegging dat de werkdrukmiddelen ook de komende jaren worden 
uitgekeerd. Het is aan een nieuw Kabinet om hierover een uitspraak te doen.  
 
De prestatiebox wordt vanaf het nieuwe schooljaar opgenomen in de Lumpsum.  
Verantwoording achteraf is dan niet langer noodzakelijk.  
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Samenvatting 
 
De SKOP draait in financieel opzicht de komende jaren gezond. Het weerstandsvermogen 
neemt af tot ongeveer € 2,0 mln. in 2024. De risicoscan moet nog nader worden uitgewerkt 
om te bepalen welk bedrag als reserves achter de hand moet worden gehouden om met 
onvoorziene zaken rekening te kunnen houden.  
 
De leerling prognoses zijn gunstig mede vanwege het groeiend aantal leerlingen op de 
Keizerskroon. De groei overtreft de (tijdelijke) krimp op de andere scholen.  
 
Voorstel  
 
De GMR wordt gevraagd om advies uit te brengen over de meerjarenbegroting 2021-2024. 
 
Datum: 23 november 2020   
 
H.A. Hooijmans, directeur-bestuurder  
M. van der Linden, controller  
 
Bijlage: meerjarenbegroting 2021-2024   


