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1. Inleiding 
 

1.1 Samenvatting 
In deze notitie wordt ingegaan op de cijfers (prognoses) en aannames/uitgangspunten die zijn 
gehanteerd voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2013-2016. De belangrijkste uitgangspunten 
die van invloed zijn op de bedragen zijn de volgende.  
 
Er wordt in de periode 2013-2016 een bedrag van ruim € 1,6 miljoen vanuit de reserves geïnvesteerd 
als kwaliteitsimpuls in de doelen die zijn gesteld in het strategisch beleidsplan (SBP) 2013-2016. 
Daarnaast zijn er in de reserves middelen opgebouwd voor de extra kosten van BAPO en het 
wegvallen van de bruidsschat. De kwaliteitsimpuls en de inzet van de reserves verklaren het 
negatieve resultaat in de jaren 2013-2016. De reservepositie van Spaarnesant blijft voldoende voor 
het opvangen van alle risico’s die op grond van onze jaarlijkse risico-analyse zijn uitgevoerd. De 
kengetallen geven aan dat Spaarnesant bewust toewerkt naar kengetallen die passen binnen de 
landelijk gestelde normeringen.  
 
Vanaf 2017 is er geen sprake meer van een negatieve rentabiliteit en wordt een budgettair resultaat 
begroot. 
 
In 2015 zal de Van Gilseschool naar verwachting overgaan naar een cluster 2 instelling als gevolg van 
de ontwikkeling die is vastgelegd in de Wet op het passend onderwijs. Ook zijn de effecten verwerkt 
van de voorgenomen fusie tussen de Regenboog en de Albert Schweitzerschool in 2014 en het 
vermindering van de bekostiging voor de SBO scholen als gevolg van lagere leerlingaantallen.  
Aandachtspunt is dat de fluctuerende gemeentelijke kredieten zowel de baten als de lasten jaarlijks in 
gelijke maten beïnvloeden.  

1.2 Leerlingenprognoses 
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1.3 Samenvatting exploitatie, reserves en kengetallen 
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2 Aannames en uitgangspunten 
 
Scholen en leerlingaantallen 

o In deze meerjarenbegroting is er van uit gegaan dat de Prof van Gilseschool per 1 augustus 
2015 over gaat naar een cluster 2 instelling conform de Wet op het passend onderwijs. 

o De herpositionering van de speciaal basisonderwijs scholen (SBO) en de speciaal onderwijs 
scholen (SO) leidt tot aanpassingen. Er is rekening gehouden met een forse terugloop bij de 
Albert Schweitzerschool als gevolg van de voorgenomen fusie met de Regenboog in 2014. In 
de MJB blijven beide brinnummers nog gehandhaafd. Er zal naar verwachting ook door de 
verwachte terugloop een brinnummer bij het SBO per 1 augustus 2015 worden opgeheven. In 
de MJB is om deze reden rekening gehouden met het verlies van de vaste voet en de 
directietoeslag voor een brinnummer.  

o De leerlingprognoses van het basisonderwijs zijn opgesteld aan de hand van leerlingprognose 
vanuit de gemeente Haarlem en aangepast aan de actuele ontwikkeling van de leerling 
tellingen van Spaarnesant.  

o De leerlingprognoses van het SBO en SO zijn ingeschat door Spaarnesant.  
 

 
Strategie & Onderwijs & Innovatie 

o Voor de voorgenomen strategie wordt verwezen naar het strategisch beleidsplan 2013-2016. 
o De vertaling van de strategie (uit het SBP) naar de financiële middelen is in deze 

meerjarenbegroting verwerkt. 
o De aanvullende kwaliteitsimpuls uit de reserves over de periode 2014 – 2016 van ruim € 1,6 

mln uit het strategisch beleidsplan is in de meerjaren exploitatie verwerkt. 
o De geformuleerde doelen uit het strategisch beleidsplan worden gefinancierd uit de reguliere 

exploitatie (baten en lasten). Door de positievere kengetallen (boven de gestelde norm) is 
extra ruimte vrijgemaakt in deze meerjarenbegroting voor de kwaliteitsimpuls. 

o Tijdens en na de periode die het SBP en de meerjaren begroting bestrijken, bevindt 
Spaarnesant zich binnen de grenzen van de hiervoor vermelde kengetallen onderbouwd door 
de jaarlijks bijgewerkte risico-analyse. 

 
Baten 

o De lumpsumbekostiging voor personeel en materieel volgt de stijging van het aantal leerlingen 
in het basisonderwijs en de daling in het speciaal (basis) onderwijs. 

o Aangenomen is dat de inflatie over de periode 2014 – 2016 geheel wordt gecompenseerd 
(hogere lasten door de inflatie heeft tot gevolg dat de baten ook hoger worden). 
Dientengevolge hoeft er geen rekening gehouden te worden met de effecten van inflatie. 
Alleen voor energie is de energieprijsinflatie aangehouden (2% boven de normale inflatie). 

o De huisvestings(bouw)kredieten vanuit de gemeente fluctueren en beïnvloeden zowel de 
jaarlijkse overige overheidsbijdragen als de huisvestingslasten. Voor de periode 2014 – 2016 
gaan wij uit van € 3,4 mln aan bouwkredieten. (begroting 2013: € 8,0 mln). 

o De renovatiegelden vanuit de gemeente fluctueren en beïnvloeden zowel de jaarlijkse overige 
overheidsbijdragen als de huisvestingslasten. Voor de periode 2014 – 2016 gaan wij uit van € 
1,4 mln aan renovatiegelden (begroting 2013: € 0,3 mln). 

o Binnen de overige baten zijn de inkomsten vanuit de eigen fondsen (gelieerd aan de scholen) 
geheel buiten beschouwing gelaten. Dit zijn geen gelden waarover Spaarnesant vrijelijk mag 
beschikken (dit geldt ook voor de lasten en de eventuele reserves bij de eigen fondsen). 

o De bekostiging van de Prof. Van Gilseschool gaat per 1 augustus 2015 over naar een cluster 
2 instelling. 

o De prestatiebox gelden blijven ook van kracht in het jaar 2016. De huidige toezegging loopt tot 
en met 2015. 

o De logistiek van zorgmiddelen gaat veranderen. De middelen worden via het SWV aan de 
scholen toegekend. De scholen gaan de zorg en verwijzing bekostigen. De bekostiging van de 
rugzakjes in het basisonderwijs (leerlinggebonden financiering) is op het huidige niveau 
verwerkt. Er is uitgegaan van gemiddeld 30 rugzakjes per jaar in het basisonderwijs.  

o De bekostiging en toewijzing van de impulsgelden is tot en met 2016 ongewijzigd verwerkt. 
o Het huidige huurcontract voor het bestuursgebouw loopt tot 1-11-2013. Om deze reden is een 

verlaging van de huurkosten vanaf 2014 verwerkt. De opbrengst onderhuur van derden 
(OSZG en SWV) is ongewijzigd opgenomen. Indien de onderhuursituatie voor 2014 wijzigt, 
kan hiermee in de vaststelling van de huisvestingsbehoefte rekening worden gehouden.   
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o De rentebaten laten een licht dalende trend zien door de lagere liquide middelen. 
o Vanaf 2014 is geen rekening gehouden met baten van STOPOZ. Indien de voorgenomen 

ontvlechting nog niet is geregeld, vindt een aanpassing van de MJB plaats op grond van de 
samenwerkingsovereenkomst. De bijbehorende reorganisatiekosten van het bedrijfsbureau 
zijn voorzien in 2013.  

 
Lasten 

o De personele lasten zijn dekkend met de bekostigingssystematiek die Spaarnesant hanteert. 
o De korting op de formatie van 2% per school is in de meerjarenbegroting verwerkt. 
o De terugloop in de formatie door de leerling daling in het SBO en SO wordt opgevangen door 

de (lichte) stijging in het basisonderwijs en/of natuurlijk verloop. 
o De lasten van de Prof. Van Gilseschool gaan per 1 augustus 2015 over naar een andere 

cluster 2 instelling. Dit vindt plaats zonder transitiekosten.  
o De norm voor de bovenschoolse personele lasten is de “Berenschotnorm” van 4%. 
o Vanaf 1 augustus 2013 is Spaarnesant geheel eigen risicodrager voor de vervanging bij ziekte 

en zwangerschap. Dit levert een voordeel op in de meerjarenbegroting (50k in 2014, 150k in 
2015 en 200k in 2016). 

o De kwaliteitsimpuls vanuit het strategisch beleidsplan is voor 2014 € 720k, €480k in 2015 en  
€ 430k in 2016). 

o Het huidige meerjaren onderhoudsplan is de basis geweest voor de kosten van het onderhoud 
in deze meerjarenbegroting. 

o De doordecentralisatie van het (gemeentelijk) onderhoud is buiten beschouwing gebleven. Er 
is van uit gegaan dat dit budgetneutraal gaat plaatsvinden. 

o De afschrijvingen zijn verhoogd met de beoogde investeringen die gaan plaatsvinden vanuit 
het strategische beleidsplan. 

o De mogelijke voordelen van het energiebesparingsplan dat in 2013 voorbereiding is, is niet in 
de meerjarenbegroting verwerkt.  

 
Reserves 

o De resultaten in de meerjarenbegroting gaan ten gunste / ten laste van de reserves. 
o De resultaten in de meerjarenbegrotingen zijn in lijn met de doelstelling in het strategisch 

beleidsplan 2013 – 2016. 
o Het vertrek van de Prof. Van Gilseschool heeft geen gevolgen voor de reserves.  
o De bekostiging van de BAPO vindt plaats door de inzet van de reserves van € 200k per jaar. 
o De bekostiging van de rest van het tekort vindt voor € 200k per jaar door de inzet van de 

reserves voor het wegvallen van de bruidsschat. 
 
Resultaat 

 Het negatieve resultaat in de jaren 2013-2016 is het gevolg van de geplande inzet van de 
reserveringen voor de kosten van BAPO, het wegvallen van de bruidsschat en de 
kwaliteitsimpuls vanuit het SBP 2013-2016. 

 Voor 2017 is er geen sprake meer van een negatieve rentabiliteit en wordt een budgettair 
resultaat beoogd.  
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3. Kansen en Risico’s 
 
Jaarlijks treden er situaties op die leiden tot nieuwe inzichten. Onderdeel hiervan zijn onverwachte 
tegenvallers of meevallers. Deze worden in de kwartaalrapportages als “risico’s en kansen” verwerkt. 
Reële recente voorbeelden hiervan zijn onverwachte bezuinigingen van rijk of lokale overheid, een 
premiecorrectie door het UWV of een correctie op een leerlingentelling door BRON.   
Voorts loopt Spaarnesant risico’s door situaties van onvrijwillig ontslag, waarbij achteraf een 
procedure instroomtoets wordt afgewezen en de uitkeringskosten voor rekening van het schoolbestuur 
komen. De risico’s van het bouwheerschap bij bouwprojecten is ook een treffend voorbeeld hiervan.  
 
Op basis van de jaarlijkse risico-analyse wordt hiervoor gereserveerd. In 2013 is vastgesteld is dat 
een reserve van € 8,6 miljoen voldoende is voor een bestuur met de omvang van Spaarnesant. Mede 
reden om de komende jaren de extra kwaliteitsimpuls in het onderwijs te investeren (zie het gestelde 
onder het SBP) omdat de huidige reservepositie hoger is. 
Daarnaast is er sprake van een strakke bedrijfsvoering die de komende jaren via de planning en 
control cyclus verder wordt geïntensiveerd. De administratieve organisatie en communicatie, taken en 
verantwoordelijkheden en de samenwerking bovenschools, op stafniveau en met de scholen zijn 
allemaal meegenomen in het gestarte proces van Besturing & Organisatie.  
Doel is naast voldoende opbouw van middelen voor risico’s, ook de kans van het optreden van 
tegenvallers door fouten of onvoldoende afstemming binnen de Spaarnesant organisatie te 
voorkomen.  
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4. Exploitatie, Balans & Kengetallen 
 

4.1 Exploitatie  
 
De aannames en uitgangspunten uit hoofdstuk 2 hebben de volgende cijfers tot gevolg. 
 

 
 
 
De bijdrage OCW is opgebouwd uit een materiele vergoeding en een personele vergoeding. De 
personele vergoeding is ongeveer 85% van de totale bijdrage OCW. De forse teruggang in de bijdrage 
OCW is voor een groot deel te wijten aan het verlies van de Prof. Van Gilseschool. De overige 
overheidsbijdragen bestaan uit personele vergoedingen (o.a. Vroeg- en Voorschoolse Educatie) en uit 
huisvestingskredieten en renovatiegelden. In de overige baten komen alle baten die niet overheid 
gerelateerd zijn. Hierbij is te denken aan gelden vanuit het samenwerkingsverband, tot detachering en 
onderhuur.  
De personele lasten zijn opgebouwd uit zowel de vaste formatielasten als de overige personele lasten. 
De afschrijvingen zijn de afschrijvingen over de geïnvesteerde middelen. De huisvestingslasten zijn 
zowel de huisvestingslasten die voor Spaarnesant zelf zijn (onderhoudskosten, schoonmaken, 
energie, huur en overige huisvestingslasten) als de kredieten en de renovatiegelden waarvan de 
gemeentelijke vergoeding ook bij de baten staan. De overige materiele lasten zijn voor een groot 
gedeelte de jaarlijkse lasten voor leermiddelen, ICT, inventaris en apparatuur.  
 
  



   

 Pagina 9 
 

4.2 Balans 
 
Onderstaand het begrote verloop van de activa en passiva.  
 

 
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt het verloop van het eigen vermogen (de reserves). De reserves 
nemen af met de geprognotiseerde tekorten. Onder andere door de kwaliteitsimpuls uit het strategisch 
beleidsplan lopen de reserves terug tot een bedrag van € 9,4 mln in 2016. Dit is nog ruim boven de 
door ons gestelde normen en ook ruim boven de € 8,6 mln die uit de risicoanalyse naar voren is 
gekomen.  
 
De voorzieningen bestaan uit de voorzieningen voor jubilea en onderhoud. In 2012 hebben wij een 
aanvullende dotatie in de onderhoudsvoorziening gedaan. Voor de jaren 2013 – 2016 verwachten wij 
geen aanvullende dotaties meer. De meerjarenonderhoudsvoorziening is onderbouwd door het 
meerjaren onderhoudsplan.  
 
De materiele vaste activa nemen toe door de impuls in de investeringen. In de periode 2014 – 2016 
wordt er voor een bedrag aan € 2,4 mln geïnvesteerd in materiele vaste activa. Dit is gemiddeld 
genomen € 0,8 mln per jaar. 
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4.3 Kengetallen 
 

 
 

De normkengetallen zijn bepaald aan de hand van de in kaart gebrachte risico’s en verplichtingen die 
Spaarnesant heeft in de komende jaren. Hieruit is gebleken dat de minimale reserves van 
Spaarnesant € 8,6 mln moeten zijn om de risico’s en verplichtingen te ondervangen tot aan 2016. Wij 
verwachten eind 2016 op een eigen vermogen te komen van € 9,4 mln. De huidige kengetallen zijn, 
mede als gevolg van de positieve afgelopen jaarresultaten,  aanzienlijk positiever dan de 
normwaardes die landelijk worden geadviseerd. 
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5. Liquiditeitsprognose 2013 - 2016 
 

 
 
Patroon van de normale bekostiging wordt gevolgd in periode 2013 – 2016. De bekostiging van het 
ministerie van OCW is zo opgebouwd dat de eerste 5 maanden over het algemeen een stijgende lijn 
laat zien, en daarna tot en met december een dalende lijn. Wij verwachten dit patroon ook binnen 
Spaarnesant. De investeringen, onderhoudsuitgaven en tekorten in de meerjarenbegrotingen zijn in 
de liquiditeitsprognose verwerkt. 
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6. Meerjarenonderhoudsplan 
  

 
 
Als Spaarnesant zijnde maken wij gebruiken van meerjarenonderhoudsplannen per school(gebouw). 
Uit dit meerjarenonderhoudsplan blijkt dat er een piek is in het onderhoud in de periode 2013 – 2016. 
Hier is voor voorzien in 2012. Op de lange termijn komen de baten vanuit het ministerie overeen met 
de onderhoudslasten 


