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1. Inleiding 
 

1.1 Samenvatting 
In dit document wordt ingegaan op de cijfers (prognoses) en aannames/uitgangspunten die zijn 
gehanteerd voor de opstelling van de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015 – 2018.  
Het totaal begrote resultaat in 2015 is bijna € 0,9 mln negatief. Dit verbetert in 2016 naar een bedrag 
van € 0,4 mln negatief en vanaf 2017 verwacht Spaarnesant een structureel dekkende begroting.  
 
Er wordt in de komende jaren een kwaliteitsimpuls gedaan van ruim € 0,8 mln, waarvan het overgrote 
deel op schoolniveau plaatsvindt. In 2015 is deze kwaliteitsimpuls € 0,3 mln. Dit komt overeen met de 
gestelde kwaliteitsimpuls in het strategisch beleidsplan (SBP). Daarnaast zijn er in de reserves 
middelen opgebouwd voor de extra kosten van BAPO en het wegvallen van de bruidsschat. Deze 
kwaliteitsimpuls en de inzet van de reserves dekken het negatieve resultaat in 2015. De reservepositie 
van Spaarnesant blijft voldoende voor het opvangen van alle risico’s die op grond van onze jaarlijkse 
risico-analyse zijn bepaald. De kengetallen geven aan dat Spaarnesant bewust toewerkt naar 
kengetallen die passen binnen de landelijk gestelde normeringen. Aanvullend gaat Spaarnesant vanaf 
het schooljaar 2015 – 2016 ombuigingen realiseren, zowel op het stafbureau (€ 0,2 mln in 2015 
oplopend naar € 0,4 mln 2018), als op de andere bovenschoolse kosten (€ 0,1 mln in 2015 oplopend 
naar € 0,3 mln in 2018) als op schoolniveau (€ 0,8 mln in 2015 en oplopend naar € 1,6 mln in 2018). 
Deze ombuigingen op schoolniveau vinden voornamelijk in de personele lasten plaats. Dit vindt plaats 
door natuurlijk verloop.  
 
Als gevolg van de Wet Passend Onderwijs gaat de Van Gilseschool over naar Auris vanaf augustus 
2015. Voor de begroting 2015 is de Van Gilseschool voor 7/12 deel meegenomen. Vanaf augustus 
2015 zullen zowel de baten als lasten van de Van Gilse school wegvallen (inclusief AB.). Dit is in 
totaal ongeveer € 4,0 mln wat Spaarnesant minder aan baten en lasten zal hebben. Dit heeft ook 
gevolgen voor de dekking van het stafbureau en de overige bovenschoolse kosten waaraan de Van 
Gilseschool bijdraagt.  
 
Door de instabiliteit in de bekostiging vanuit het ministerie hebben wij in de begroting 2015 aannames 
moeten doen. Een van de aannames is dat wij een extra bedrag van € 210 per leerling gaan 
ontvangen in 2015. Hiervan moet zowel het buitenonderhoud worden betaald (vanaf 1 januari 
verantwoordelijkhied Spaarnesant), als de gestegen werkgeverslasten als de salarisverhoging vanuit 
de cao van 1,2% vanaf september 2014. De lasten die dit met zich meebrengt voor Spaarnesant 
weegt niet op tegen de hogere baten die Spaarnesant vanaf 2015 ontvangt. 
 
Aandachtspunt is dat de fluctuerende gemeentelijke kredieten zowel de baten als de lasten jaarlijks in 
gelijke mate beïnvloeden.  
 
Spaarnesant laat de trend zien van lichte groei in het reguliere basisonderwijs (BAO). Zowel het 
Speciaal Onderwijs (SO) als het Speciaal Basisonderwijs (SBO) verliezen leerlingen. Deze trends 
verwacht Spaarnesant met behulp van de vrijwillige mobiliteit op te kunnen vangen. Eén van onze 
speerpunten is om te kijken naar de toekomstbestendigheid van het SBO. Dit wordt uitgewerkt in het 
eerste deel van 2015. Vanaf augustus 2014 is de Albert Schweitzerschool verhuisd naar de 
Regenboog. Vanaf augustus 2016 fuseren deze twee scholen naar alle waarschijnlijkheid samen tot 
één brinnummer. 
 

1.2 Opbouw meerjarenbegroting 2015 - 2018 
Dit jaar is Spaarnesant voor het eerst gestart met een meerjarenbegroting op schoolniveau. Voorheen 
was de meerjarenbegroting alleen op stichtingsniveau. De (meerjaren)begroting van Spaarnesant is 
opgebouwd uit een optelsom van alle individuele schoolbegroting plus het stafbureau plus het 
bovenschoolse gedeelte. Onderstaand de gedetailleerde opbouw: 
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Op de bovenschoolse kostenplaats worden de afdrachten geboekt vanuit de scholen en verder zijn de 
voornaamste uitgaven op de bovenschoolse kostenplaats de solidariteit, ouderschapsverlof, personeel 
dat tijdelijk bovenschools wordt bekostigd en nog gezamenlijke kosten zoals contributies.  
De kostenplaats stafbureau wordt gebruikt voor alle kosten die te maken hebben met het stafbureau. 
Deze twee kostenplaatsen komen later in dit document gedetailleerd aan bod.  
 

1.3 Planning & Controlcyclus – Financieel  
Spaarnesant heeft een Planning & Controlcyclus, hierna weergegeven. Drie keer per jaar wordt een 
financiële rapportage gemaakt zowel voor de schooldirecties, CvB als de RvT. Hiernaast maakt 
Spaarnesant een bestuursformatieplan, de meerjarenbegroting en een jaarlijkse risico-analyse met de 
minimale gewenste reserves.  
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De begroting wordt in de periode oktober / november opgesteld. Voor de begroting 2015 – 2018 is de 
onderstaande gedetailleerde planning aangehouden: 

 
 

1.4 Leerlingenprognoses 
De basis voor de baten van Spaarnesant zijn de leerlingaantallen. Per school zijn de werkelijke 
tellingen per 1 oktober 2013 en 2014 aangehouden voor de baten. Tevens zijn de prognoses vanuit 
de gemeente aangepast met de inzichten vanuit de school, deze zijn gebruikt voor de 
meerjarenbegroting. Onderstaande de leerlingaantallen en prognoses.  
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1.5 Samenvatting exploitatie, reserves en kengetallen 
 
Onderstaand de samenvatting van de baten en de lasten over de jaren 2013-2018, waarbij 2014 de 
begroting is.  

 
 
De bijbehorende financiële kengetallen zien er als volgt uit.  
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2 Aannames en uitgangspunten 
 

2.1 Algemeen 
o De Prof van Gilseschool gaat per 1 augustus 2015 over naar Auris (cluster 2 instelling). 

Financieel gezien is de Van Gilseschool voor 7/12 deel meegenomen in de begroting. Voor de 
verdere toekomst verklaart dit ook voor een groot deel de afname van de baten (en lasten) in 
de meerjarenbegroting. De Van Gilseschool heeft iets meer dan € 4,0 mln aan baten.  
 

o De herpositionering van de speciaal basisonderwijs scholen (SBO) en de speciaal onderwijs 
scholen (SO) heeft geleid tot aanpassingen.  

o De Albert Schweitzerschool is verhuisd naar de Regenboog. In 2015 blijven beide 
brinnummers bestaan, wel zijn zij in één gebouw gehuisvest. Vanaf augustus 2016 is 
de verwachting dat er een fusie plaatsvindt tot één brinnummer tussen de Regenboog 
en de Albert Schweitzer.  

o Door een hoger dan verwachte daling binnen het SBO (en dan met name de Focus)  
 

o De leerlingaantallen voor oktober 2013 en oktober 2014 zijn leidend voor de begroting van 
2015 (voor respectievelijk de personele bekostiging als de materiele bekostiging). Voor de 
begroting van 2016 tot en met 2018 zijn de toekomstige leerlingprognoses als basis gebruikt. 
 

o Bij de opstelling van de begroting is op voorhand rekening gehouden met afgesproken 
tekorten ten laste van de reserves. Onderstaand de opsomming: 

 
Tevens was het structureel tekort ongeveer € 0,5 mln. Vooraf was de inschatting dat de 
begroting 2015 een negatief resultaat tussen de € 1,0 mln en € 1,5 mln (zonder ombuigingen) 
zou hebben. Spaarnesant heeft er voor gekozen om door middel van ombuigingen het 
meerjarenperspectief er gezond uit te laten zien. De ombuigingen die hiervoor benodigd 
waren komen in een aparte paragraaf aan bod.  

 

2.2 Strategie & Onderwijs & Innovatie 
o Voor de strategie wordt verwezen naar het strategisch beleidsplan 2013-2016.  

 
o In de meerjarenbegroting 2015 – 2018 is rekening gehouden met een aanvullende 

kwaliteitsimpuls van ongeveer € 0,8 mln, waarvan € 0,3 mln in 2015. Deze kwaliteitsimpuls zit 
voor een deel in de investeringen en voor een deel in de eenmalige impulsen.  

 

2.3 Baten 
o De onderwijsbegroting van het ministerie van OCW is als basis gebruikt. Tijdens prinsjesdag 

is deze onderwijsbegroting voor het primair onderwijs gepresenteerd. De precieze details van 
de bekostiging zijn nog niet duidelijk (nov’14), in deze begroting zijn de onderstaande 
bedragen meegenomen. 
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o Vanaf 1 januari 2015 is elk schoolbestuur verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de 
schoolgebouwen. Dit was al zo voor het binnenonderhoud. De verwachting is dat Spaarnesant 
hiervoor ongeveer € 0,6 mln op jaarbasis .  
 

o De lumpsumbekostiging personeel en materieel volgt de stijging van het aantal leerlingen in 
het basisonderwijs en de daling in het speciaal (basis) onderwijs. Aanvullend komt de daling 
van de rijksbijdragen door het vertrek van de Van Gilseschool per 1 augustus 2015. In de 
begroting 2015 loopt de personele bekostiging van de Van Gilseschool via Auris, Dit is 
opgenomen onder de overige baten.  
 

o De materiele instandhouding (€ 5,4 mln) is gelijk gehouden ten opzichte van 2014. Dit is 
vastgesteld vanuit het ministerie van OCW. 
 

o De overige rijksvergoedingen van € 4,4 mln (pamb-middelen, prestatiebox, impulsgelden) zijn 
begroot op basis van de huidige bekende gegevens.  
 

o De groeibekostiging is begroot op € 0,8 mln in 2015. In de begroting 2016 – 2018 is dit lager, 
omdat de groeibekostiging in de leerlingprognoses meegenomen is, waardoor de reguliere 
lumpsum hoger is.  
 

o De leerlinggebondenfinanciering (LGF) voor het basisonderwijs is verschoven naar het 
samenwerkingsverband. De overblijvende LGF-gelden (€ 0,8 mln) hebben voornamelijk 
betrekking op het Speciaal Onderwijs. De forse daling van deze gelden komt door het vertrek 
van de Van Gilseschool.  
 

o De huisvestings(bouw)kredieten vanuit de gemeente fluctueren en beïnvloeden zowel de 
jaarlijkse overige overheidsbijdragen als de huisvestingslasten. In tegenstelling tot het 
buitenonderhoud blijven de nieuwbouwprojecten een verantwoordelijkheid van de gemeente. 
In 2015 gaan wij uit van een bedrag van € 5,8 mln aan bouwkredieten. Voor 2016 is dit € 3,9 
mln, 2017 € 3,0 mln en 2018 € 1,2 mln. Een specificatie van deze bedragen is opgenomen bij 
de overige lasten.  
 

o De overige gemeentelijke baten van € 0,3 mln voor de jaren 2015 – 2018 bestaan 
voornamelijk uit gelden voor de VVE (en verlengde schooldag gelden), als ook vergoedingen 
voor de schakelklas en nog één ID-baan.  
 

o De overige baten van € 5, 2 mln lopen in 2015 op ten opzichte van 2014. Dit komt 
voornamelijk doordat de bekostiging van de Van Gilse (op jaarbasis € 4,0 mln) voor een groot 
deel via Auris plaatsvindt. Deze bekostiging is tot het moment van overdracht (7/12) 
meegenomen. Het overige deel van de overige baten is opgebouwd uit  

o Verhuuropbrengsten (€ 0,5 mln) zowel binnen de scholen (€ 0,4 mln) als op het 
bestuurskantoor (€0,1 mln). De onderhuurders bij het bestuurskantoor zijn OSZG en 
Samenwerkingsverband PO en Samenwerkingsverband VO. Dit patroon is stabiel 
voor de komende jaren.  

o Baten eigen fondsen. Dit zijn gelden waarover Spaarnesant niet mag beschikken (dit 
geldt ook voor de lasten en de eventuele reserves bij de eigen fondsen), maar die wel 
binnen de exploitatierekening van Spaarnesant verantwoord moeten worden (€0,5 
mln structureel per jaar). 

o Samenwerkingsverband (€ 1,3 mln in 2015, € 1,1 mln in 2016 en daarna licht stijgend 
naar € 1,3 mln).  

 Vanuit het samenwerkingsverband wordt een bedrag ontvangen van € 170 
per leerling. Hier worden nog de rugzakgelden aan toegevoegd 
(overgangsregeling) en de verwijzigingen naar het SBO vanaf gehaald.  

 Tevens zit in de gelden ook de groeibekostiging voor het SBO (dit is dalend 
door de dalende leerlingaantallen) en de zorgbekostiging voor het SBO.  

o Overige baten van € 0,8 mln. Dit bestaat voor een groot deel uit de vergoedingen van 
de zorgverzekeraars bij het Speciaal Onderwijs (€ 0,4 mln), hiervan is € 0,1 mln van 
de zorgvezekeraar van de Van Gilseschool. Daarnaast zijn er ook verige baten op 
schoolniveau.  
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2.4 Personele Lasten 
o In de nieuwe cao is sprake van een salarisverhoging per september 2014 van 1,2%. Hier is 

rekening mee gehouden in de begroting 2015. 
 

o De personele lasten van augustus en september plus 1,2% is als basis genomen voor de 
totale personele lasten (op schoolniveau vertaald). Tevens is er indien van toepassing 
rekening gehouden met vacatures.  
 

o De aanvullende baten uit het regeerakkoord zijn voornamelijk gebruikt om de salarisverhoging 
van 1,2%, de niet-gecompenseerde werkgeverslasten uit het verleden en de lasten voor het 
buitenonderhoud.  
Onderstaand de besteding van deze middelen: 

 
 

o De personele lasten voor de komende jaren is als volgt over de scholen/stafbureau en 
bovenschools verdeeld:  

 
De personele lasten zullen de komende jaren lager worden door het vertrek van de Van 
Gilseschool en de ombuigingen die Spaarnesant gaat realiseren. Deze personele lasten 
bestaan uit zowel de vaste personele lasten als overige personele lasten zoals scholing, 
ziektevervangingskosten, inhuur externen etc. De specificatie hiervan ziet er als volgt uit: 

 
 

o De personele lasten naar fte’s zien er voor 2015 als volgt uit: 

 
In het schooljaar 2014/2015 heeft Spaarnesant gemiddeld genomen 637 fte in dienst, dit is 
inclusief de Van Gilse. Vanaf augustus 2015 gaan ongeveer 61 fte over van Spaarnesant naar 
Auris. In fte’s krimpt Spaarnesant vervolgens met iets minder dan 10%. Bovenstaand plaatje 
is inclusief de Van Gilseschool.  
 

o De personele lasten inclusief ombuigingen van het stafbureau zijn begroot op € 1,9 mln, Dit is 
3,6% van de totale baten. Als gevolg van het wegvallen van de bijdrage vanuit de Van 
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Gilseschool maakt Spaarnesant een plan van aanpak voor de toekomstige dekking van het 
stafbureau. Onderstaand de specificatie voor de komende jaren. 

 
 

2.5 Overige Lasten 
o Er is een bedrag van € 0,3 mln aan kwaliteitsimpuls opgenomen. Dit is onderverdeeld in € 0,2 

mln voor de scholen en € 0,1 mln bovenschoolse (scholing & spaarnesant academy). Van de 
€ 0,2 mln van de scholen is een deel eenmalige lasten (bijv scholing) en een ander deel komt 
het via de afschrijvingen terug indien het investeringen betreft.  
 

o De afschrijvingen in 2015 zijn € 0,8 mln. Dit loopt in 2018 op naar € 0,9 mln. Enerzijds door de 
kwaliteitsimpuls, anderzijds door de trend dat de er steeds meer in ICT wordt geïnvesteerd.  
 

o Spaarnesant heeft een masterplan huisvesting opgesteld. Hierin is per gebouw aangegeven 
hoe en wat plaatsvindt de komende jaren. Dit zowel voor het binnenonderhoud, 
buitenonderhoud als de gemeentelijke huisvestingskredieten. Dit masterplan huisvesting is in 
de begroting 2015 – 2018 verwerkt, met dien verstande dat Spaarnesant de inzet ten laste 
van de reserves over 3 jaar heeft verspreid (in plaats van de oorspronkelijke 2 jaar). 
 

o Huisvestingslasten zijn onder te verdelen in kredieten en renovatiegelden (€ 5,8 mln) en de 
overige huisvesting. De overige huisvestingslasten zijn voornamelijk energie (€ 0,6 mln), 
schoonmaak (€ 1,0 mln), dotatie voor de onderhoudsvoorziening (€ 0,7 mln) en het 
klachtenonderhoud (€ 0,3 mln).  
De huisvestingskredieten vanuit de gemeente zijn de volgende jaren als volgt begroot: 

 
 

o De overige materiele lasten bestaan uit: 
o De leermiddelen, deze zijn vrij stabiel, ongeveer € 0,7 mln op jaarbasis.  
o Kopieerkosten € 0,3 mln. 
o ICT-middelen van € 0,5 mln. Deze middelen laten een stijgende trend zien, 
o De eigen fondsen zijn € 0,5 mln. De baten van de eigen fondsen zijn even hoog. De 

reserves van de eigen fondsen staat op de balans van Spaarnesant, maar hebben wij 
geen toegang toe.  

o De overige materiele lasten (€ 1,0 mln) bestaan uit kantoorbenodigdheden, 
accountantskosten, contributies, telefoonkosten, bestuurskosten en overige lasten.  
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2.6 Toegestaan tekort & ombuigingen 
Spaarnesant heeft in het verleden bewust gekozen om in te teren op de reserves. In de begroting en 
de jaarrekening wordt dit vertaald in een tekort. Dit tekort gaat ten laste van de reserves. Onderstaand 
het overzicht welke tekorten ten laste van de reserves worden gebracht de komende jaren. 

 
 
Dit ‘doelbewust tekort’ heeft een dalende trend. Tevens is er een structureel tekort van € 0,5 mln. Dit is 
veroorzaakt door niet-gerealiseerde ombuigingen, en vooral door de niet-gecompenseerde stijging 
van de werkgeverslasten. In de begroting 2015 – 2018 zijn ombuigingen verwerkt zodat het resultaat 
binnen het doelbewust tekort blijft. Deze ombuigingen zijn onderverdeeld in ombuigingen op school, 
bovenschools en het stafbureau. Deze totale ombuigingen lopen op van € 1,2 mln naar € 2,4 mln in 
2018. In 2015 wordt € 0,1 mln bespaard op bovenschools niveau, voornamelijk doordat interim-
schooldirecteuren niet meer door externen worden vervuld. Op het stafbureau wordt € 0,2 mln 
bespaard doordat vrijgevallen posities niet worden opgevuld. In het voorjaar 2015 komt een plan van 
aanpak voor de bekostiging van het stafbureau. Hieruit moeten verdere besparingsmogelijkheden 
komen. In 2015 wordt op schoolniveau ruim € 0,8 mln bespaard. Dit is voor een deel door het 
uitsmeren van het masterplan huisvesting van 2 naar 3 jaar. En voor een ander deel is dit door minder 
formatie in te gaan zetten vanaf het schooljaar 2015/2016. Dit is voor het schooljaar 2015/2016 € 0,8 
mln. Voor 2015 telt dit voor 5/12 mee. Onderstaand de precieze specificatie van deze ombuigingen.  
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2.7 Resultaat 
o Het totaal begrote resultaat voor 2015 is ca. € 0,9 mln negatief. Door de ombuigingen die 

worden gerealiseerd loopt dit in 2016 terug naar € 0,4 mln. Vanaf 2017 is de begroting 
structureel dekkend, en is er een kwaliteitsimpuls in de scholen gedaan.  

 

2.8 Investeringen & Liquiditeit 
o De komende jaren wordt er een bedrag geïnvesteerd van gemiddeld € 0,9 mln tot € 1,0 mln. 

Deze investeringen bestaan voor € 0,4 mln uit leermiddelen, € 0,2 mln uit meubilair, € 0,3 mln 
ICT, waarbij de verwachting is dat dit stijgt naar € 0,4 mln. 

 
 

o De liquiditeit is in 2015 en 2016 negatief. Dit wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat, 
de iets hogere investeringen dan de afschrijven. In 2015 vindt er ook een overdracht van de 
reserves aan Auris plaats. De huidige liquide middelen zijn ruim voldoende om deze 
teruggang in liquiditeit op te kunnen vangen. 
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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.  
 
Op basis van onze jaarlijkse risico-analyse wordt bekeken welk minimum aan reserves Spaarnesant 
nodig heeft. In 2014 is vastgesteld dat een reserve van € 9,0 miljoen voldoende is voor een bestuur 
met de omvang van Spaarnesant, waarbij de toenmalige risico-analyse is gemaakt inclusief de Van 
Gilseschool. Dit verandert vanaf augustus 2015. Onze huidige reserves zijn hoger, dit is mede de 
reden geweest om de komende jaren een extra kwaliteitsimpuls in het onderwijs te doen (zie het 
gestelde onder het SBP). Deze jaarlijkse risico-analyse vertalen wij uiteindelijk ook naar een gewenste 
minimale reserve op schoolniveau. Deze gewenste minimale reserve is een bedrag per leerling. 
Aangezien scholen het afgelopen jaar meer verantwoordelijk zijn geworden voor hun eigen 
schoolresultaat, liggen de risico’s ook meer op schoolniveau. De verwachting is dat de minimale 
reserve per leerling in 2015 stijgt. Voor de totale minimale gewenste reserve is dat de vraag.  
 
Voor 2015 zien wij de onderstaande financiële onzekerheden, waarbij de meeste kansen en risico’s 
direct beïnvloedbaar zijn door goed te sturen op de bedrijfsvoering. Dit zijn voornamelijk de kansen en 
risico’s aangaande het onderwijs, personeel, ICT, huisvesting.  
 
Voor 2015 – 2018 zijn de twee grootste risico’s  

1. De instabiliteit in de bekostiging vanuit het ministerie. In de begroting 2015 zijn de aanvullende 
gelden van € 210 per leerling meegenomen. De komende periode wordt precies duidelijk op 
welke gelden Spaarnesant recht heeft. De afgelopen jaren is gebleken dat dit sterk kan 
fluctueren. 

2. Het risico dat de ombuigingen die in deze begroting staan op schoolniveau niet wordt 
gerealiseerd. Vanaf het schooljaar 2015 – 2016 moeten scholen hun onderwijs gaan 
verzorgen met minder formatie. Dit bedrag van € 0,8 mln op schooljaarbasis zal moeten 
plaatsvinden doordat er minder personeel in dienst is en/of doordat hogere baten niet worden 
ingezet. Spaarnesant verwacht dit op te lossen door natuurlijk verloop. De precieze uitwerking 
hiervan vindt plaats met behulp van het bestuursformatieplan.  
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4. Financieel 
 

4.1 Exploitatie  
De aannames en uitgangspunten uit hoofdstuk 1 hebben de volgende baten tot gevolg.  

 
 
De lasten zien er als volgt uit.  
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Het verschil tussen de baten en de lasten voor de komende jaren ziet er als volgt uit.  
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4.2 Balans 
 
Onderstaand het begrote verloop van de activa en passiva.  
 

 
 
De materiele vaste activa nemen toe door de investeringen in leermiddelen, inventaris, apparatuur en 
ict. In 2013 is er een aanvullende investering bijgekomen in de inrichting van het gebouw 
Schipholpoort. In de 2014 wordt voor een bedrag van € 1,2 mln geïnvesteerd en € 0,8 mln 
afgeschreven. Per saldo komt er € 0,4 mln aan materiele vaste activa bij in 2014. In 2015 wordt voor € 
0,9 mln geïnvesteerd en € 0,8 mln afgeschreven. In 2015 komt er per saldo € 0,1 mln bij.  
 
De voorzieningen bestaan uit de voorzieningen voor jubilea en onderhoud. In 2015 vindt een dotatie 
aan het onderhoud plaats van € 0,7 mln. Vanaf 1 januari 2015 is Spaarnesant ook verantwoordelijk 
voor het buitenonderhoud. Deze verantwoordelijkheid heeft tot gevolg dat de onderhoudsvoorziening 
groter wordt. De meerjarenonderhoudsvoorziening is onderbouwd door het meerjaren 
onderhoudsplan, onderverdeeld naar planmatig binnenonderhoud en planmatig buitenonderhoud.  
 
Onderdeel van onze reserves zijn ook de reserves met betrekking tot de eigen fondsen via de 

scholen. Dit is een bedrag van € 0,5 mln, die op de regel privaat vermogen staat en ook apart in onze 

jaarrekening wordt verantwoord. De reserves lopen terug met het begrote resultaat en tevens in 2015 

vindt er ook een overdracht plaats van de reserves naar Auris in verband met de overdracht van de 

Van Gilseschool. Dit is ca. € 0,4 mln. 

Verder verwachten wij dat onze liquide middelen teruglopen naar een bedrag van € 9,8 mln eind 2014 

en naar € 8,4 mln eind 2015. De teruggang in liquiditeit is eerder uitgelegd.  

.   
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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 € 9,0 mln moeten zijn om de risico’s en verplichtingen te ondervangen tot aan 2016. Wij 
verwachten eind 2014 op een eigen vermogen te komen van € 12,7 mln. De begrote reserves per eind 
2015 zijn € 11,5 mln. De huidige kengetallen zijn, aanzienlijk positiever dan de normwaardes die 
landelijk worden geadviseerd. 
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5. Meerjarenonderhoudsplan 
Spaarnesant maakt per school(gebouw) een meerjarenonderhoudsplan. Dit plan per schoolgebouw is 
in 2014 uitgebreid met het buitenonderhoud. .  
De € 1,4 mln binnenonderhoud in 2015 is opgedeeld uit: 

- € 0,3 mln klachtenonderhoud  
- € 0,3 mln jaarlijkse gebouw- en terreinlasten.  
- € 0,7 mln planmatig onderhoud.  

  


