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Meerjarenbegroting 2014/2015 - 2018/2019 Dunamare Onderwijsgroep 

Geachte leden van de Commissie Samenleving, 

Op 10 maart 2015 heeft de afdeling JOS de meerjarenbegroting 2014/2015 -
2018/2019 van Dunamare Onderwijsgroep ontvangen. Graag bied ik u hierbij 
alvast deze meerjarenbegroting ter informatie aan. 

Net zoals bij de (meerjarenbegrotingen van Spaarnesant en OSZG zal genoemde 
meerjarenbegroting volgens de reguliere ambtelijke procedure getoetst worden. 
In april/mei a.s. ontvangt u als extern toezichthouder van het openbaar onderwijs 
het voorstel van het college in de vorm van een raadsstuk. Op grond van het ter 
kennisname toegestuurde jaarstuk kunt u vervolgens vaststellen of er sprake is van 
instandhouding van voldoende openbaar primair onderwijs in Haarlem. Dit 
conform de cyclus van planning en control én gelijktijdig met de begrotingen van 
de twee andere openbare schoolbesturen Spaarnesant en OSZG. 

Met vriendelijke groet, 

Merijn 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14023 
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Meerjarenbegroting 2015/2016 - 2018/2019 - Dunamare (INCL.INTERCOM PAN Y 
Begroting 14/15 

3 Baten 

3.3 

3.4 

Rev i s i e B e g r o t i n g 15/16 B e g r o t i n g 16/17 B e g r o t i n g 17/18 B e g r o t i n g 18/1» 
2014-8 2015-8 2016-8 2017-8 2018-8 
2015-7 2016-7 B E G R O T I N G 2015 2017-7 2018-7 2019-7 

Ri jksbi jdragen OCenW 
3.1.1 (Normatieve) rijksbijdrage OCW 

311001 personoel 80.572.732 83 .622 .411 81.843.432 84 .508 .791 85.140.818 85 .230 .321 
311002 matoriael 12.463.095 12.836.707 12.618.767 12.816.348 12.878.656 12 .852 .291 
311005 ta verrtk indiv urtkering -5.000 -25.000 •13.333 -25.000 -25.000 -25 .000 
311006 overige OCW rijksbijdrage 9.939.173 9.882.465 9.915.545 9.828.592 9.777.412 9 7 2 8 . 7 9 2 

Totaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW 102.970.000 106.316.584 104.364.410 107.128.732 107.771.887 107.786.404 

3.1.2 Overige subsidies OCenW 
312001 G'merktesiitsOC&W 873.186 373.186 873 .186 S73.18G 873 .186 873 .186 
312003 Ntg-marktesubsOC&W 13.013.154 13.013.154 13.013.154 13.013.154 13.013.154 13.013.154 
312006 Overige subsidies OC&W 548.126 548.126 548 .126 548.126 548.126 548.126 

Totaal Overige subsidies OCenW 14.434.468 14.434.466 14.434.466 14.434.466 14.434.466 14 .434.466 

Totaal Ri jksbi jdragen OCenW 117.404.467 120.751.050 118.798.877 121.563.198 122.206.353 122.220.870 

Overige overhe idsb i jdragen 
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 

321001 Gembijdragen 85.000 20.000 57 .917 20.000 20.000 20.000 
321003 Bijdrage educata 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52 .000 
321004 overige gemeente bijdrage 1.249.759 1.249.759 1.249.759 1.249.759 1.249.759 1.249.759 

Totaal Gemeentelijke bijdragen 1.38S.7S8 1.321.759 1.359.675 1.321.759 1.321.75» 1.321.759 

Totaal Over ige overhe idsb i jdragen 1.386.759 1.321.75» 1.359.675 1.321.758 1.321.75» 1.321.759 

Baten werk i.o.v. derden 
3.3.0 Examengelden 

330001 Examengaidan 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Totaal Examengeiden 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Totaal Baten werk I.o.v. derden 
Baten werk i.o.v. derden 

3.4.1 Contractactiviteiten 
341301 Baten werk inv darden 
341302 Slagevergoedingen 

Totaal Contractactiviteiten 

242.000 
0 

Totaal Baten werk i.o.v. derden 242.000 242.000 242 .000 242.000 242.000 242.000 

3.5 Over ige baten 
3.5.2 Ouderbijdragen 

352001 Ouderbijdragen algemeen 651.033 651.033 651.033 651.033 651.033 651 .033 
352002 Ouderbijdrexcursies/aoH 503.466 503.466 503 .466 503.466 503 .466 503.466 
352003 Ouderbijdrage ouderraad 86.998 86.998 86.998 86.998 86.998 86.998 
352004 Bijdr.sohoolkampMarkwaak 1.017.285 1.017.285 1.017.285 1.017.285 1.017.285 1.017.285 
352005 Bijd.iear^n hulpmiddelen 253.325 253.325 253.325 253.325 253.325 253.325 
352006 OudarbijdinlemBat/lmb 894.320 894.320 894 .320 894.320 894 .320 894.320 

Totaal Ouderbijdragen 3.406.427 3.406.427 3.406.427 3.406.427 3.406.427 3.406.427 

3.5.4 Verhuur onroerende zaken 
354001 Verhuur onroerende zaken 258.700 258.700 258.700 258,700 258.700 258.700 

Totaal Verhuur onroerende zaken 258.700 258.700 258 .700 258.700 258 .700 258 .700 

3.5.5 Detachering personeel 
355001 Detachering personeel 513.844 513.844 513 844 513.844 513.844 513.844 

Totaal Detachering personeel 513.844 513 .844 513.844 513.844 513.844 513 .844 

3.5.8 Overige baten 
358001 Opbrengst kant/na 277.000 277.000 277.000 277.000 277.000 277.000 
350002 Verhuur kluisjes 155.808 155.808 155.808 155.808 155.808 155.808 
358003 Opbrengst boekenfonds 69.115 69.115 69.115 69.115 69.115 69.115 
358004 Opbrengst drukkerij 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
358010 Samenwerkingsvarband geld 1.263.795 1.239.795 1.253.795 1.239.795 1.239.795 1.239.795 
358012 Overige baten 206.125 206.125 206.125 206.125 206.125 206.125 
358013 Overige projectgelden 247.300 247.300 247.300 247.300 247.300 247.300 
358014 Interne vergoedingen 7.813.852 7.314.361 7 .605.731 7.388.077 7.432.066 7.429.818 
358015 Overdrachtsgelden leerlin 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 

Totaal Overige baten 10.147.995 9.624.504 9.929.874 9.698.220 9.742.209 ».73».»61 

Totaal Over ige baten 14.326.966 13.803.475 14.108.844 13.877.191 13.921.180 13.918.932 

Totaal Baten 133.362.101 136.120.284 134.511.396 137.006.148 137.693.292 137.705.561 

Lasten 
4.1 Personele lasten 

4.1.1 Lonen en salarissen 
411001 Lonen en salarissen 87.785.532 88.932.693 88.263.516 89 .429 .561 89 .666 .681 89.511.683 
411002 Mut.res.vakgeld 0 -30.000 -12.500 -60.000 -90.000 -120.000 
411003 Netto Lonen en salaris 0 
411004 Muf. in bindingstoelaga 0 
411005 Mul. in 24 uurs trekkingsrechten 1.536.473 640 .197 2.728.027 3.330.625 2.996.818 
411006 Mul. in 13a maand 0 
411007 Lonen aektevervanging 1.552.167 1.570.872 1.559.961 1.579.555 1.583.877 1.581.659 
411008 Lonen detacheringen 0 
414001 Uitkeringen -202.795 -69.795 -147 378 -69.795 69.795 -69.795 

Totaal Lonen en salarissen 8».134.903 91.940.243 90.303.795 93.607.348 94.421.388 93 .900.365 

4.1.3 Overige personele tasten 
413001 Scholing personeel 1.896.999 1.346.999 1.667.832 1.346.999 1.346.999 1.346.999 
413002 Vereffening mobillteil 103.676 107.088 105.097 107 .991 108.653 108 .711 
413003 Kosten Arbodienst 117.978 117.978 117.978 117.978 117.978 117.978 
413004 Begeleiding personeel 191.750 191.750 191.750 191.750 191.750 191.750 
413005 Kosten zij • instromers 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 21.900 
413006 Werving personeel 102.350 102.350 102.350 102.350 102.350 102.350 

23.750 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750 
413102 Dotatie vzADV/Spaarverlo -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 
413103 Dotatie vz overige persen 0 
413201 Tijdelijk personeel 713.620 713.620 713 .620 713.620 713.620 713.620 
413300 Overig 850.000 850.000 850 .000 850.000 850.000 850.000 
413301 Overig pers kosten 316.280 316.260 316 .280 316.280 316.280 316 .280 
413302 Fitness kosten personeel 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 
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413303 Kerstpakketten personael 

413304 Parkeergelden/reiskosten personeel 

413305 Personaelsactivitarten extam 

413306 Rapresantatiekostan personeel 

413309 Overig pers kosten WKR 

Totaal Overige personele lasten 
Totaal Personele lasten 

4.2 Afschrijvingen 
4.2.1 

421001 Afschr immat vaste activa 

4.2.2 Afschrijving gebouwen 
422000 Gebouwen 

422001 Afschr Verbouwingen 

422002 Afschr Gebouwen 

Totaal Afschrijving gebouwen 
4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur 

423001 Afschr apparatuur 7r 
423002 Afschr ICT 

423003 Afschr inventaris 15/ 

Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur 
4.2.4 Overige materiele vaste activa 

424001 

Totaal Overige materiele vaste activa 
Totaal Afschrijvingen 

4.3 Huisvestingslasten 
4.3.1 Huur 

431001 Huurkosten 

Totaal Huur 
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening 

432001 Dotatie onderhoudsvooi?. 

Totaal Dotatie onderhoudsvoorziening 
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 

433001 klein onderhoud en répara 

43 7001 Onderhoud buiten 

437002 Onderhoud binnen 

Totaal Klein onderhoud en exploitatie 
4.3.4 Energie en water 

434001 Gas/huisbrandolie 

434002 Electridteü 

434003 Water 

Totaal Energie en water 
4.3.5 Schoonmaakkosten 

435001 Schoonmaak door darden 

435002 Schoonmaakartikelen 

Totaal Schoonmaakkosten 
4.3.6 Heffingen 

436001 Heffingen 

Totaal Heffingen 
4.3.7 Overige huisvestingslasten 

437003 Tuinonderhoud 

43 7004 Verzekering gebouwen 

437005 Bewaking/beveiliging 

437006 Vuiiverw/containerhuur 

43 7008 Overige huisvestingslast 

Totaal Overige huisvestingslasten 
Totaal Huisvestingslasten 

4.4 Over ige inste l l ingslasten 
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 

441001 Administratie-en beheer 

441002 Reis-en verblijfkosten 

441003 Accountantskosten 

441004 Telefoonkosten 

441005 Kantoorartikelen 

441006 Kopieerkosten 

441007 Drukwerk 

441008 Bijdrage CB 

441009 Externe adviseurs 

441010 Admin. automatisering 

441011 Porti/vracht 

441012 Overige 

Totaal Administratie- en beheerslasten 
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 

442001 Aanschaf invent en appara 

442002 Onderhoud invent en appar 

442003 Leermiddelen 

442004 Ink.leermiddel.tbv leeri. 

442005 Studie-en beroepskzebeg. 

442006 Examankosten 

442007 Kstdipl.endiplomauUr. 

442008 Aankoop boeken 

442009 Boekenfonds 

442010 Bibliotheek/mediatheek 

442011 Licenties software 

442012 Glasvezel / adsl 

442013 Overige ICT-zaken 

442014 Automatisering roosteren 

Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen 
4.4.4 Overige Instellingslasten 

444001 skosten 

444002 Representatiekosten 

444003 Kantinekosten 

444004 werkweken 

444005 Buitenschoolse act/excurs 

16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 
3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 
42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 
3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 
28.570 28.570 ^8,570 23.570 28.570 28.570 

4.445.853 3.899.264 4.218.107 3.900.167 3.900.829 3.900.888 
93.580.756 95.842.433 94.523.121 97.575.177 98.446.301 97.941.540 

49.656 49.666 49.666 49.666 49.666 49.666 
49.666 49.666 49.666 49.666 49.666 49.666 

•7.500 22.500 5.000 22.500 22.500 22.500 
827.981 827.981 827.981 827.981 827.981 827.981 
316.221 316.221 316.221 316.221 316.221 316.221 

1.136.702 1.166.702 1.149.202 1.166.702 1.166.702 1.166.702 

881.182 881.182 881.182 831.132 881.182 881.132 
1.321.648 1.313.627 1.318.306 1.313.627 1.313.627 1.313.627 
1.187.709 1.187.709 1.187.709 1.187.709 1.187.709 1.187.709 
3.390.538 3.382.517 3.387.196 3.382.517 3.382.517 3.382.517 

255.755 255.755 255.755 255.755 255.755 255.755 
255.755 255.755 255.755 255.755 255.755 255.755 

4.832.661 4.854.641 4.841.819 4.854.641 4.854.641 4.854.641 

1.130.133 1.130.133 1.130.133 1.130.133 1.130.133 1.130 133 
1.130.133 1.130.133 1.130.133 1.130.133 1.130.133 1.130.133 

3.015.184 3.055.184 3.031.851 3.055.184 3.055.184 3.055.184 
3.015.184 3.055.184 3.031.851 3.055.184 3.055.184 3.055.184 

222.640 222.640 222.640 222.640 222.640 222.640 
53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 
137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500 
413.140 413.140 413.140 413.140 413.140 413.140 

863.950 863.950 863.950 863.950 863.950 363.950 
709.840 709.840 709.840 709.840 709.840 709.840 
89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 

1.663.190 1.663.190 1.663.190 1.663.190 1.663.190 1.663.190 

1.555.220 1.555.220 1.555.220 1.555.220 1.555.220 1.555.220 
236.700 236.700 236.700 235,700 236.700 236.700 

1.791.920 1.791.920 1.791.920 1.791.920 1.791.920 1.791.920 

635.188 635.188 635.188 635.188 635.183 635.188 
635.188 635.188 635.188 635.188 635.188 635.188 

108.400 108.400 108.400 103.400 108.400 103.400 
13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 
75.830 75.830 75.830 75.830 75.830 75.830 
137.530 137.530 137.530 137.530 137.530 137.530 
31.670 31.670 31.670 31.670 31.670 31.670 
366.430 366.430 366.430 366.430 366.430 366.430 

9.015.185 9.055.185 9.031.852 9.055.185 9.055.185 9.055.185 

152.650 152.650 152.650 152.650 152.650 152.650 
41.240 41.240 41.240 41.240 41.240 41.240 
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 
192.840 192.840 192.840 192.840 192.840 192.840 
425.140 425.140 425.140 425.140 425.140 425.140 
241.700 241.700 241.700 241.700 241.700 241.700 

6.665.736 6.884.739 6.756.987 6.943.428 6.986.463 6.990.266 
214.100 214.100 214.100 214.100 214.100 214.100 
541.620 541.620 541.620 541.620 541.620 541.620 
127.800 127.800 127.800 127.300 127.800 127.800 
17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 17 400 

8.801.226 9.020.230 8.892.478 9.078.919 9.121.954 9.125.757 

205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 
308.500 308.500 308.500 308.500 308.500 308.500 
679.651 679.651 679.651 679.651 679.651 679.651 
177.090 177.090 177.090 177.090 177.090 177.090 
153.400 153.400 153.400 153.400 153.400 153.400 
117.250 117.250 117.250 117.250 117.250 117.250 
61.280 61.280 61.280 61.280 61.280 61.280 

2.928.745 2.928.745 2.928.745 2.928.745 2.928.745 2.928.745 
0 0 0 0 0 0 

37.825 37.825 37.825 37.825 37.825 37.825 
498.400 498.400 498.400 498.400 498.400 498.400 
534.410 534.410 534.410 534.410 534.410 534.410 
889.220 889.220 389.220 839.220 889.220 889.220 
8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 

6.599.271 6.599.271 6.539.271 6.599.271 6.599.271 6.599.271 

339.450 339.450 339.450 339.450 339.450 339.450 
315.450 275.450 298.783 275.450 275.450 275.450 
225.600 225.600 225.600 225.600 225.600 225.600 

1.195.062 1.195.062 1.195.062 1.195.062 1.195.062 1.195.062 
479.455 479.455 479.455 479.455 479.455 479.455 
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444006 Culturele activiteiten 

444007 Ink.cursussen tb.v leeri 

444008 Leerlingbegeleiding 

444000 Schoolkrant 

444010 Schoolactiviteiten 

444011 Contributies 

444012 Abonnementen 

444013 Medezeggenschapsraad 

444014 Verzekeringen 

444016 Schoolgebonden uitgaven 

444017 Kosten kluisjes 

444015 Overige 

444019 Personeelsactiviteiten 

444020 Overige projectuitgaven 

444021 Interne verrekeningen 

444022 Overdrachtsgalden leerlin 

444023 Uitgaven Ov ouderraad 

444024 Uitgaven tlv recreatiefs 

444041 Menage Internaat 

444042 Menage Schepen 

444043 Wassen internaat 

444044 Wassen schepen 

444045 Overige kosten keuken 

444048 Kosten tansportmiddelen 

444062 haven en liggelden schepe 

444063 Brandstof schepen 

444064 Onderhoud inventaris sche 

444065 Overig onderhoud schepen 

444066 Dot voorz gr onderh schep 

444067 Verzekering schepen 

444068 Werkkleding schepen 

444069 Schoonmkariikelen schepen 

444071 Ov materiaalverbr schepen 

444072 Overige kosten schepen 

Totaal Overige instellingslasten 
Totaal Overige instellingslasten 

Totaal Lasten 
Financiële baten en lasten 

5.1 
5.1.1 Rentebaten 

511000 Rentebaten 

Totaal Rentebaten 

5.2 
5.2.1 Rentelasten 

521000 Rentelasten 

Totaal Rentelasten 

Totaal Financiële baten en lasten 

Saldo 

135.650 135.650 135.650 135.650 135.650 135.650 
93.640 93.640 93.640 93.640 93.640 93.640 

216.550 216.550 216.550 216.550 216.550 216.550 
500 500 500 500 500 500 

154.125 154.125 154.125 154.125 154.125 154.125 
191.050 191.050 191.050 191.050 191.050 191.050 
56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 56.300 

135.840 135.840 135.840 135.840 135.840 135.840 
175.270 175.270 175.270 175.270 175.270 175.270 
106.998 106.998 106.998 106.998 106.998 106.998 
118.276 118.276 118.276 118.276 118.276 118.276 
60.245 60.245 60.245 60.245 60.245 60.245 

142.070 142.070 142.070 142.070 142.070 142.070 
4.710.267 4.710.267 4.710.267 4.710.267 4.710.267 4.710.267 

445.501 425.501 437.168 425.501 425.501 425.501 
584.226 584.226 584.225 584.226 584.226 584.226 

63.752 63.752 63.752 63.752 63.752 63.752 
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

245.000 245.000 245.000 245.000 245.000 245.000 
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 
97.600 97.600 97.600 97.600 97.600 97.600 
11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 
75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

1.500 1.500 1.50O 1.500 1.500 1.500 
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
10.486.378 10.426.378 10.461.378 10.426.378 10.426.378 10.426.378 
25.886.876 26.045.879 25.953.127 26.104.568 26.147.603 26.151.407 

133.315.478 135.798.138 134.349.920 137.589.570 138.503.731 138.002.773 

95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 
95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 
95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 

180.000 180.000 180 000 180.000 180.000 180.000 
180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 
180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 

.85.000 -85.000 -85.000 -85.000 -85.000 .85.000 

-38.287 240.071 77.695 -600.762 -771.355 .241.925 

-38.287 237.145 76.476 -668.423 -895.439 -382.212 

0 2.926 1.219 67.661 124.084 140.287 
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Inleiding 
Middels deze meerjarenbegroting geeft Dunamare invulling aan de ambitie om de financiële sturing 
te baseren op toekomstige ontwikkelingen. Het is van belang om de baten en lasten op basis van een 
meerjarenperspectief in evenwicht te krijgen. Er moet een balans zijn tussen het enerzijds 
opbouwen van noodzakelijke financiële buffers en het inzetten van geld voor het onderwijs en de 
verbetering daarvan. 

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de bijgestelde begroting '14/'15 (= revisiebegroting '14/'15) 
en de werkelijk formatie eind 2014. Voor alle scholen zijn dezelfde variabelen gebruikt om deze 
begrotingen door te rekenen. Zo zijn de geprognosticeerde leerlingenaantallen gebaseerd op 
verschillende spreidingsonderzoeken en zijn de kosten gebaseerd op vaste indexeringen/aannames. 

In de meerjarenbegroting is ook een begroting 2015 opgenomen. Deze is toegevoegd naar 
aanleiding van het verzoek van de gemeente Haarlem om op kalenderjaar te rapporteren. In overleg 
met de gemeente Haarlem is afgesproken dat de meerjarenbegroting Dunamare tevens zal dienen 
als kalenderjaarbegroting. 
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Uitgangspunten begroting 
In de meerjarenbegroting staan meerdere variabelen en aannames. Om enig overzicht te behouden 
worden hier de belangrijkste variabelen/aannames genoemd: 

Leerlingenprognose is gebaseerd op een combinatie van de DUO prognose en Dunamare 
doorrekening. 
De formatie OP is variabel aan de leerlingenontwikkeling. Er wordt vanuit gegaan dat 
personen altijd herplaatsbaar zijn binnen Dunamare. 
Doelsubsidies (overige OC&W-bijdrage) blijven de komende jaren stabiel. 
Opname en kosten van de BAPO/Levensfasebewust personeelsbeleid rechten blijven gelijk 
t.o.v. de huidige verhouding. 
De inkomsten vanuit het ministerie van OC&W zijn gebaseerd op de door de VO-raad 
verstrekte gegevens. 
Bezuiniging op de Iwoo/pro-bekostiging is - 1 % en loopt op tot -2% in '18/'19. 
De materiële bekostiging blijft gelijk. 
Gepensioneerden worden vervangen door personeel in dezelfde schaal te plaatsen in trede 
5. 
De functiemix doelstelling van 01-10-2014 is meegenomen in de formatie. 
De dotatie grootonderhoud is gebaseerd op de huidige dotatiebedragen. 
De bijdrage service- en bestuursbureau (6,5%) wordt geheven over Iwoo (ook bij 
verschuiving richting het samenwerkingsverband). 
De vervangingsinvesteringen zijn gelijk aan de afschrijvingslasten (= ideaal-complex). 
De zorgbudgetten en het marktaandeel Iwoo blijven na 1 januari 2016 gelijk (passend 
onderwijs). 
In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over levensfasebewust personeelsbeleid. De kosten 
van dit nieuwe beleid worden betaald uit de versobering van de BAPO-regeling. In de 
berekening wordt ervan uitgegaan dat de BAPO-regeling dit nieuw beleid dekt. 
Binnen Dunamare is afgesproken dat de NOA-gelden 4 jaar mogen worden ingezet. Indien 
een school na het schooljaar '14/'15 nog NOA-gelden heeft staan, worden deze over de 
resterende 3 schooljaren gelijkmatig verdeeld. 
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Intern risicobeheersings- en controlesysteem 
Stichting Dunamare wordt geleid door het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit 
twee leden. Het College van Bestuur treedt als eenheid op. Het College van Bestuur kent geen 
portefeuilleverdeling. Beiden zijn verantwoordelijk voor de portefeuilles onderwijskwaliteit, 
personeelszaken, financiën, facilitaire zaken en communicatie. 

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. 
De Raad van Toezicht komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. De leden van de Raad van Toezicht zijn 
tevens vertegenwoordigd in commissies (Audit & Risk Committee, Remuneratie Commissie en 
Commissie Onderwijs). De Audit & Risk Committee en Raad van Toezicht hebben twee keer per jaar 
contact met de externe accountant over de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole. 

Dunamare is een platte organisatie. Het College van Bestuur geeft directe leiding aan de 
rectoren/directeuren van de scholen. De rectoren/directeuren vormen samen de directieraad. Deze 
directieraad is een adviserend orgaan voor het College van Bestuur. Daarnaast is de directieraad 
ingedeeld in verschillende beleidsgroepen om te adviseren over lopend beleid en nieuw te 
ontwikkelen beleid. 

Indien gewenst kan de Audit & Risk Committee direct contact opnemen met de controller van 
Dunamare. De controller is bij alle Audit & Risk Committee vergaderingen aanwezig en doet verslag 
van de financiële situatie van de organisatie. Elke vergadering is risk-management een vast 
agendapunt. Belangrijke onderwerpen van de afgelopen jaren zijn: financiële uitputting scholen, 
begroting, jaarrekening, interim-controle accountant, grootonderhoud en gesignaleerde risico's. 

Planning- en controlcyclus 
Dunamare werkt volgens een planning- en controlcyclus. In deze cyclus zijn zowel financiële als 
onderwijskundige indicatoren meegenomen. 

De planning- en controlcyclus is op schooljaar ingericht. Hierdoor vallen de exploitatiebegroting en 
formatiebegroting samen. Naast een administratieve verlichting, geeft dit de directeur/rector de 
mogelijkheid om tussen de materiële en personele uitgaven de schuiven. 

De financiële cyclus start jaarlijks met een uitgebreide kaderbrief, waarin de lange 
termijndoelstellingen zijn vertaald naar een jaarbegroting. Op basis van deze kaders maken de 
scholen een beleidsrijke begroting. De afgelopen jaren hebben de scholen een begrotingsdoelstelling 
gehanteerd van +2% van de rijksbijdrage. In het lopende schooljaar '14/'15 wordt gewerkt met een 
begrotingsdoelstelling van +1% van de rijksbijdrage. Deze 1% is bedoeld om tekorten bij scholen op 
te vangen. Op stichtingsniveau zal het verwachte resultaat uitkomen op nul. 

Maandelijks krijgen de budgethouders (directeuren/teamleiders) via het datawarehouse DDIS 
(Digitaal Dunamare Informatie Systeem) inzicht in de uitputting. Aangezien circa 75% van de 
uitgaven wordt bepaald door loonkosten, wordt ook op medewerkersniveau inzicht gegeven in de 
geplande formatie en de werkelijke formatie. Door deze detaillering is inzichtelijk waarom er binnen 
de loonkosten afwijkingen zijn. Op basis van de maandelijkse uitputting kan de afdeling Control een 
goede voorspelling doen van het verwachte resultaat op stichtingsniveau. 
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Op basis van de schooljaarbegroting en de eerste 5 maanden van het schooljaar maakt de afdeling 
Control een meerjarenbegroting. Zoals eerder aangegeven wordt op basis van deze 
meerjarenbegroting bepaald in hoeverre er op nieuw beleid noodzakelijk moet worden bijgestuurd. 
Op basis van deze besluiten kan de volgende kaderbrief worden bijgesteld. De directeur/rector zal 
vervolgens binnen deze kaders de schooljaarbegroting opstellen. Bij grote wijzigingen in beleid 
(bijvoorbeeld nieuw strategisch beleidsplan Dunamare) of grote veranderingen (bijvoorbeeld 
verandering in de basisbekostiging) kan het wenselijk zijn om dit opnieuw meerjarig door te 
rekenen. 

De afdeling Onderwijskwaliteit onderzoekt op dit moment nieuwe onderwijskundige 
rapportagetools (MMP/CumLaude). Op dit moment werkt Dunamare al met een Vroegtijdig 
Waarschuwing Systeem (VWS) voor de kwaliteitskaart. Dit systeem maakt het mogelijk om direct na 
de eindexamens een inschatting te maken van de kwaliteitskaart van de inspectie. Deze informatie is 
daardoor ruim een halfjaar eerder beschikbaar dan de gegevens van de inspectie. Doordat het 
mogelijk is om in te zoomen op de berekende informatie, kan een school zien welke 
leerlingen/vakken goed en slecht scoren op de kwaliteitskaart. Een nieuwe rapportagetool moet het 
huidige systeem vervangen en nog meer informatie geven over de voortgang van de 
onderwijsresultaten van de scholen. 
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Risico's 
In de notitie reservebeleid van Dunamare is een risicoprofiel opgenomen. Middels de 
meerjarenbegroting wordt het risicoprofiel van Dunamare bijgesteld. Indien mogelijk wordt een 
risico in de meerjarenbegroting doorgerekend. In onderstaande paragrafen wordt aangegeven of 
risico's zijn toe- of afgenomen. 

In de financiële doorrekening van de meerjarenbegroting is met een aantal van deze risico's 
rekening gehouden. Doordat de risico's in beeld zijn gebracht, wordt er waar mogelijk gestuurd op 
deze risico's. Op stichtingsniveau kan gezegd worden dat het risicoprofiel niet is gewijzigd. De 
leerlingenprognose zal de komende jaren stijgen. Er is echter wel een aantal risico's die extra 
aandacht vragen. Zo is erg grote onzekerheid over passend onderwijs op de Gunningschool en levert 
de splitsing van de Haarlemmermeer Lyceum in twee schoolgebouwen een tekort op. In 
onderstaande paragrafen worden de risico's toegelicht. 

Financiële continuïteit 
Het 4 e jaar op rij zijn er verbeteringen m.b.t. solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit, waardoor 
Dunamare boven het landelijk gemiddelde uitkomt. In onderstaande grafieken is op verschillende 
kengetallen meerjarig weergegeven, hoe Dunamare zich verhoudt tot de top 20 VO-instellingen in 
Nederland. 

Kapilalisatiefactor Solvabiliteit 1 Solvabiliteit 2 
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Liquiditeit: current ratio Bufferfunctie 
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De kapitalisatiefactor geeft de indicatie van de middelen die binnen een bestuur nog niet zijn 
vastgesteld in/voor het onderwijsproces. Voor schoolbesturen zonder gebouwen en terreinen op de 
balans adviseert de commissie-Don een bovengrens van 35%. De kapitalisatiefactor van Dunamare 
bedraagt de afgelopen jaren circa 30% en ligt daarmee in lijn met het gemiddelde van de top 20 VO-
instellingen. 

De kengetallen solvabiliteit geven aan in welke mate het schoolbestuur in staat is aan zijn 
verplichtingen te doen op de lange termijn. Solvabiliteit 1 wordt berekend als het eigen vermogen 
gedeeld wordt door het totale vermogen. Afgelopen jaar is dit toegenomen. Dit komt doordat 
Dunamare de vermogenspositie heeft versterkt middels positieve exploitatieresultaten. 

Solvabiliteit 2 wordt berekend als het eigen vermogen + voorzieningen gedeeld wordt door het 
totale vermogen. Solvabiliteit 2 ligt boven het gemiddelde. Dit wordt veroorzaakt doordat Dunamare 
een relatief hogere voorziening grootonderhoud heeft dan het gemiddelde in de sector. 

De current ratio geeft een indicatie in welke mate het schoolbestuur in staat is aan zijn korte 
termijnverplichtingen te voldoen. Dit is de verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd 
vermogen. Als gezonde waarde wordt een ratio van meer dan 1 gezien. In 2013 bedraagt de current 
ratio 1,37. 

De bufferfunctie is het resterende deel van de kapitalisatiefactor en betreft middelen om 
onvoorziene risico's af te dekken, zoals fluctuaties in leerlingenaantallen, de financiële gevolgen van 
arbeidsconflicten, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. De 
bufferfunctie is het resterende deel van de kapitalisatiefactor en betreft middelen om onvoorziene 
risico's af te dekken zoals fluctuaties in leerlingenaantallen, de financiële gevolgen van 
arbeidsconflicten, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. Volgens de 
richtlijn van het ministerie moet dit rond de 5% zijn. 

Een gezonde financiële huishouding is een absolute voorwaarde voor het kunnen leveren van 
kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dunamare heeft de afgelopen jaren sterk gestuurd om de 
financiële huishouding op orde te krijgen. De afgelopen 4 jaar is het Dunamare gelukt om een 
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exploitatieresultaat te behalen van respectievelijk € 2,4 min., €1,4 min., €1,8 min. en 3,8 min. Tevens 
zijn de kengetallen solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit boven het niveau gebracht van het 
landelijk gemiddelde. De genoemde kengetallen zijn in onderstaande schema weergegeven. In de 
laatste 2 kolommen zijn de landelijke cijfers weergegeven. 

Kengetallen financiële positie Gem Gem 
VOS vos 

Kengetallen financiële positie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012 2011 

Solvabiliteit 1 0,30 0,2S 0,3S 0,38 0,40 0,39 0,43 0,39 
Solvabiliteit 2 (incl. voorzieningen) 0,S2 0,42 0,S6 0,61 0,66 0,63 0,56 0,53 
Liquiditeit (current ratio) 1,05 0,90 0,89 0,93 1,09 1,37 0,90 0,78 
Rentabiliteit -1,2% 1,2% 2,1% 1,2% 1,5% 3,0% 1,2% -1,1% 

Kengetallen overig 
Kapitalisatiefactor 41,87 39,S9 31,04 29,09 28,66 35,95 28,94 30,4 
Personele lasten / Totale lasten 73,8% 70,7% 70,9% 70,6% 71,0% 70,6% 78,7% 78,4% 
Rijksbijdragen / Totale baten 92,4% 92,1% 93,2% 92,4% 93,0% 93,4% 91,5% 91,5% 
Personeel / Rijksbijdragen 81,2% 7S,9% 74,5% 7S,6% 75,3% 73,3% 85,1% 86,7% 

Op stichtingsniveau is de financiële continuïteit gewaarborgd door een goede planning- en 
controlcyclus op basis van een meerjarenbegroting en liquiditeitsbegroting. Belangrijk 
sturingsmechanisme is dat de formatie/begroting wordt bijgesteld aan het werkelijke 
leerlingenaantal. Eventueel boventallig personeel wordt herplaatst. In principe moet elke school een 
doelstelling realiseren van +1% van de rijksbijdrage. Middels een rapportagecyclus/systeem hebben 
de verantwoordelijke budgethouders altijd inzicht in de budgetuitputting en formatie. De gegevens 
zijn voor een groot aantal functionarissen inzichtelijk en worden in verschillende gremia 
gerapporteerd. Hierdoor is grote transparantie over de financiële uitputting. 

(Nieuw)bouwprojecten en grootonderhoud 
Een groot aantal nieuwbouwprojecten is de afgelopen jaren afgerond (Haarlem College, Sterren 
College, Ichthus Lyceum, Praktijkschool Uithoorn, Daaf Gelukschool, Prof. dr. Gunningschool VSO, 
Vellesan College, Haarlemmermeer Lyceum-Zuidrand en meerdere renovaties). Indien er 
overschrijdingen hebben plaatsgevonden zijn dit geplande extra investeringen, die zijn geactiveerd 
in de exploitatie van de school. Daamaast zijn er investeringen gedaan die onderdeel waren van het 
grootonderhoud. De desbetreffende projecten zijn succesvol afgerond. 

Voor Praktijkschool Oost ter Hout is grootschalige renovatie gepland. Deze renovatie zal slechts 
beperkt bekostigd worden vanuit gemeentelijke gelden. In eerste instantie was de inschatting dat 
de school circa €1,1 min. zelf moet investeren. Gedurende de renovatie zijn grote tegenvallers in het 
monumentale pand naar voren gekomen. Dit project laat een overschrijding zien van €560k. De 
verwachting is dat de gemeente Haarlem 160k zal dekken. De overige €400k moet vanuit de 
exploitatie van de school worden opgevangen. In de begroting is rekening gehouden met een 
jaarlijkse kostenstijging van €40k per jaar. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat de school bij 
ongewijzigd beleid geen sluitende begroting heeft. 
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Voor het Vellesan College is uitbreiding gepland. Uit de verschillende studies blijkt dat de plannen 
niet passen in het gemeentelijk budget. Om die reden zal de school zelf €800k moeten investeren 
(€26k per jaar). Gezien het feit dat een uitbreiding vaak samenvalt met nieuwe inrichtingselementen 
is daarnaast de begroting een extra afschrijvingslast opgenomen van €4k per maand. Uit de 
meerjarenbegroting blijkt dat de school deze extra lasten de komende jaren kan dragen. 

Voor bijna alle gebouwen zijn er Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) aanwezig. Elke school doet 
een dotatie op basis van deze MJOP's. Scholen hebben niet de mogelijkheid om af te wijken op deze 
systematiek. Op deze manier wordt gegarandeerd dat er in de exploitatie voldoende reservering 
plaatsvindt voor het onderhoud van het gebouw. 

Het afgelopen jaar is het beheer van planmatig grootonderhoud verder geprofessionaliseerd. 
Jaarlijks zal er circa €3 min. aan grootonderhoud gedoteerd moeten worden. Dit is circa €0,5 min. 
lager dan voorgaande jaren. Deze verlaging is het gevolg van een bijstelling van de systematiek. 

Vanuit de afdeling Facilitair zal de komende jaren extra aandacht zijn voor de 
aanbestedingsrichtlijnen, de rapportages en aanbestedingsvoordelen. Door de gewijzigde 
aanbestedingsrichtlijnen is het risico om te voldoen aan de wettelijke kaders toegenomen. 

Materiële bekostiging 
Het risico t.a.v. het achterblijven van de materiële bekostiging bij de werkelijke uitgaven is sterk 
afgenomen. Doordat in het verleden geen indexering heeft plaatsgevonden van de materiële 
bekostiging, waren scholen genoodzaakt te bezuinigen op de personele inzet. Per 2014 is de 
materiële bekostiging geïndexeerd op 7,7%. De materiële bekostiging op Dunamare-niveau stijgt 
€890k. In de huidige begroting is zowel bij de inkomsten als uitgaven geen rekening gehouden met 
inflatie. 

Personele bekostiging 
De taakstellende bezuinigingen in het lenteakkoord 2013 van structureel -1,08% en de bezuinigingen 
vereenvoudiging bekostiging (-1,09%) en vermindering profielen (-0,91%) zorgde in eerste instantie 
voor sterke achteruitgang van de inkomsten. Dunamare-breed betekende dit een structurele 
bezuiniging van circa € 2,4 min. Het overgrote deel van deze bezuinigingen zou opgevangen moeten 
worden door het verminderen van de personele inzet binnen de organisatie. 

Door het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA) is een groot deel van deze bezuinigen teruggedraaid. 
Een groot deel van deze extra gelden zullen wel gebruikt moeten worden voor de nieuwe cao
onderhandelingen, kwaliteitsverbetering van schoolleiders en docenten. In onderstaande schema 
zijn de verschillende effecten zichtbaar gemaakt als percentage van de lumpsum-vergoeding. 

De lumpsum-vergoeding zal worden verhoogd door budget voor onderwijshuisvesting vanuit het 
Gemeentefonds over te hevelen. Dit is bekrachtigd in het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA). Hier 
is geschat dat het voor het VO om +2,02% vanaf 2015 zal gaan. Aan deze extra middelen zijn geen 
extra taken verbonden. 
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Als uitvloeisel van het NOA komen extra middelen voor het VO beschikbaar, vooral bestemd voor 
kwaliteitsverbetering van docenten en schoolleiders. Het gaat om +0,6% in 2015, oplopend naar 
+2,26% vanaf 2017. In het NOA is afgesproken dat er modernisering van de arbeidsvoorwaarden 
moet plaatsvinden. De VO-raad gaat ervan uit dat dit bedrag wordt toegevoegd aan de personele 
lumpsum. 

In het NOA is afgesproken dat het VO in 2013 de beschikking krijgt over 1,18%. Deze middelen zijn 
bedoeld voor het behoud van werkgelegenheid in 2014 en worden uitgekeerd in de vorm van een 
kasschuif. In 2016 en 2017, als de opbrengsten van de intensivering oplopen, dient dit bedrag in 
twee delen te worden terugbetaald. Doordat per 2015 de huisvestingmiddelen vanuit het 
gemeentefonds vrijkomen leidt dit niet tot een daling van de Gemiddelde Personeels Last (GPL). 

In het NOA is afgesproken dat de VO-sector in 2014 extra loonruimte krijgt als de sector erin slaagt 
een CAO af te sluiten. Deze incidentele, extra loonruimte bedraagt voor het VO 0,22%. Welk bedrag 
aan loonruimte daardoor structureel vrijkomt, wordt waarschijnlijk pas in de loop van 2015 bekend. 

Ophoging GPL vanwege compensatie werkgeverslasten: het gaat om ongeveer 0,18% van de 
personele lumpsum. De werkgeverslasten zijn aanzienlijk sterker gestegen, vooral door hogere 
pensioenpremies en hogere premies voorde ziektekostenverzekering. 

In het kader van het actieplan leerkracht zal er structureel 3,37% toegevoegd worden aan de 
lumpsum-vergoeding. Voor de peildatum van 1-10-2014 zal Dunamare het percentage LC- en LD-
docenten moeten laten stijgen. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van dit streefcijfers per 1-
10-2014. In de meerjarenbegroting zijn willekeurige personen aangewezen om te voldoen aan de 
functiemix doelstellingen. Op deze manier wordt berekend wat het effect is op de loonkosten. 

Structureel komt +5,99% beschikbaar voor het VO. In 2013 komt incidenteel een bedrag van 
ongeveer 217 miljoen euro beschikbaar, dat in 2014 kan worden besteed. Dit verklaart de min van 
2014. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het verloop van de bekostiging van deze 
incidentele gelden. De meerjarenbegroting gaat uit van een groei van 3% in 2014. 

Formatieve ontwikkeling 
In de meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat de formatie voor directie en ondersteunend 
personeel gelijk zullen blijven. De formatie van het OP zal meebewegen met de leerlingenfluctuatie. 
In het schema op deze bladzijde is personeel weergegeven of een school groeit of krimpt. De 
gegevens zijn exclusief ziektevervanging (circa 2%). De formatie van directie bedraagt 27 fte. Dit is 
exclusief de teamleiders. Deze functie is in het functieboek van Dunamare opgenomen onder het 
OOP. Het OOP bedraagt 333 fte. De formatie OP zal de komende jaren stijgen van 903 fte naar circa 
933 fte. 

Passend onderwijs 
Passend onderwijs heeft grote gevolgen voor de ondersteuningsgelden van de zorg- en 
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praktijkscholen. Vanaf 1 januari 2016 worden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor 
het toewijzen van de ondersteuningsgelden aan leerlingen, die een beroep doen op Iwoo en pro. 
De RVC's, die nu de indicatie toewijzen, worden opgeheven. De samenwerkingsverbanden 
ontvangen per 1 januari 2016 de lumpsumbekostiging voor de zgn. lichte ondersteuning (= Iwoo en 
pro). 

Op dit moment ontvangt Dunamare circa €10 min. aan Iwoo en pro gelden. Deze gelden zullen niet 
meer direct bij Dunamare binnenkomen. Vooralsnog wordt in de begroting ervanuit gegaan dat deze 
gelden één op één worden doorgestort door het samenwerkingsverband. 

Er wordt momenteel een onderzoek gedaan naar het loslaten van de voorwaarden voor scholen om 
voor Iwoo-bekostiging in aanmerking te komen (= de zgn. Iwoo-licentie). Ongeveer driekwart van de 
vo-scholen met vmbo beschikt over een Iwoo-licentie. Dunamare heeft veel van dit soort scholen. 
Indien de huidige Iwoo-licenties worden losgelaten, is de kans groot dat het Dunamare 
marktaandeel m.b.t. Iwoo-leerlingen zal afnemen, datzelfde is dan voor de Iwoo-gelden van 
toepassing. Vooralsnog is in de meerjarenbegroting ervan uitgegaan, dat de leerlingenprognoses van 
het Iwoo stabiel blijven. 

Door passend onderwijs zal de instroom op de Gunningschool (VSO, SO en VSO-DG) onder druk 
komen te staan. Op dit moment is er bij de desbetreffende scholen nog onvoldoende zicht wat de 
effecten zullen zijn op het leerlingenaantal. In de meerjarenbegroting is het aantal vooralsnog stabiel 
gehouden. 

De overige subsidies 
In onderstaande overzicht staan de landelijke bedragen in min. euro's. In de meerjarenbegroting is 
derhalve uitgegaan van gelijkblijvende doelsubsidies. 

nr. x € 1 min. 2013 2014 2015 2016 2017 structureel 
' 1 efficiencykorting schoolboeken -30,0 -30,0 -30,0 -30.0 -30,0 
12 prestatiebox +48,0 +50,0 +51,0 + 51,0 +51.0 +51,0 
13 afschaffen n.aatschappelijke stages -50,0 -55.0 -55,0 
14 Betere leraren en schoolleiders +28.0 +28,0 +35,0 +35,0 

Personeel 
De gemiddelde leeftijd van het personeel zal de komende jaren blijven stijgen. Naast het feit dat de 
pensioenleeftijd stijgt, heeft Dunamare relatief vee! ouder personeel. Het aantal oud BAPO-
gerechtigden neemt hierdoor toe. Daarnaast zal de uitstroom van bevoegde docenten moeten 
worden opgevangen door de werving van nieuwe (bevoegde) docenten. 

Dunb nofnare 
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Onderwijskundig 
Dunamare heeft één school (Sterren College) waar het toezicht van de onderwijsinspectie is 
aangepast. De school is bestempeld als zwak. Inmiddels is er een onderwijskundig verbeterplan en 
zijn er aangepaste lesprogramma's ingesteld. 

'De basis op orde' 
Om meerjarige financiële sturing te geven aan de organisatie is het van belang dat de basis van de 
financiële boekhouding (= functies) op orde is. 'De basis op orde' is de titel van het 
accountantsverslag 2010. Uit de titel blijkt dat het fundament voor een goede informatievoorziening 
op orde is. De afgelopen jaren zijn de werkprocessen gestroomlijnd en is de financieel-
administratieve organisatie verder ingericht. 

Binnen Dunamare is daarbij de organisatorische kant op orde. Er is een duidelijke taakverdeling en 
toedeling van verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Binnen Dunamare onderscheiden wij 
drie financiële verantwoordelijkheden: Raad van Toezicht, College van Bestuur en de 
directeur/rector. 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het algemeen beleid door het bestuur. 
Aangezien de financiële taken van de toezichthouders belangrijk zijn, is er een Audit & Risk 
Committee binnen de Raad van Toezicht. Binnen dit Committee is de financiële deskundigheid 
gewaarborgd. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de (strategie en continuïteit van 
de) organisatie. De directeur/rector van de school is integraal verantwoordelijk voor de school. 
Binnen deze verantwoordelijkheid valt ook de eigen exploitatie- en investeringsbegroting. 

Vanwege de noodzakelijke 'checks and balances' is er binnen Dunamare een afdeling Control. De 
afdeling Control ondersteunt het College van Bestuur en de scholen. De concerncontroller verzorgt 
ook de financiële rapportages richting de Audit & Risk Committee. 

In het kader van de verdere professionalisering van de organisatie is de bestuursstructuur, 
strategische agenda en de centrale dienstverlening verder geëvalueerd. Hiervoor is een externe 
partij (EY) ingehuurd om het College van Bestuur hierover te adviseren. Hierbij zullen ook de 
voorbereiding en het initiëren van beleid besproken worden. Doel is om de interne 
besluitvormingsstructuur nog meer af te stemmen op de gehele organisatie. In dit advies wordt ook 
de inrichting van de centrale organisatie bekeken. 

Voor de komende 2 jaar is een belangrijk aandachtspunt de decentrale administraties op de scholen 
verder te professionaliseren. Naast het beter laten aansluiten van de administraties is het van belang 
de werkprocessen op de centrale administraties (op het service- en bestuursbureau) en decentrale 
administraties (op de scholen) beter op elkaar te laten afstemmen. 

Leerlingenontwikkeling 
Voor de begroting '15/'16 tot en met de begroting '18/'19 is een leerlingenprognose berekend op 
basis van de indexcijfers van het onderzoeksbureau ResearchNed & QDelft. Uit dit onderzoekt blijkt 
dat binnen de regio er grote verschillen zijn. Zo neemt in Haarlem en de Haarlemmermeer het 
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leerlingenaantal de komende jaren toe, maar in Velsen af. In zijn algemeenheid kan geconcludeerd 
worden dat de kleine gemeentes vergrijzen. 

De indexering is toegepast op de Dunamare-aantallen van 01-10-2014. Binnen elke school (op de 
Prof. dr. Gunningschool en het Schoter na) zijn we ervan uitgegaan dat het marktaandeel binnen het 
voedingsgebied gelijk blijft. Daarnaast gaan we ervan uit dat de verhouding van onderwijssoort 
evenredig meegroeit of daalt. Leerlingen, die buiten de indexering vallen, zijn niet meegenomen en 
zijn voor alle jaren gewogen op het kengetal 100. Vooral bij kleine scholen en scholen met veel 
leerlingen buiten de regio kan dit een grote invloed hebben op de prognose. 

DUO heeft een leerlingenprognose per brinnummer afgegeven. In onderstaande grafiek worden de 
leerlingenaantallen volgens DUO in rood weergegeven. De afdeling Control heeft op basis van de 
indexeringen van de gemeentelijke groei/krimp toegepast op de leerlingenadministratie. De 
doorrekening gaat uit van een gelijkblijvend marktaandeel (groene lijn). De leerlingenprognose van 
DUO is lager dan de doorrekening die de afdeling Control heeft gemaakt. Per school zijn deze twee 
doorrekeningen vergeleken en zijn er aanpassingen doorgevoerd. De paarse lijn geeft de prognose 
weer die is opgenomen in de meerjarenbegroting. In de paragraaf leerlingenontwikkeling wordt 
toegelicht welke leerlingenaantallen zijn geprognotiseerd in de doorrekening per school. Vooral op 
de langere termijn is er een zeer sterke afwijking tussen de DUO-doorrekening en de doorrekening 
op basis van de gemeentelijke indexcijfers. 

PROGNOSE VO-scholen Dunamare 

LLN AAN-ALLEN DUC 

LLN AANTALLEN MAGISTER 

PROGNOSE 

Omdat er een prognose is gemaakt per brinnummer, is bij de brinnummers met meerdere scholen 
moeilijk te achterhalen bij welke scholen de daling of groei zit. Wel is zichtbaar dat de basispopulatie 
van de Haarlemmermeer en Haarlem relatief gunstig zijn. Daarentegen zijn de prognoses voor de 
basispopulatie van Velsen en andere gemeentes negatief. Op stichtingsniveau worden deze 
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schommelingen deels opgevangen. Voor individuele scholen kunnen deze effecten echter groot zijn 
en kunnen grote gevolgen hebben op de exploitatie van de school. Voor de Velsense scholen is het 
van groot belang komende jaren rekening te houden met een teruglopend leerlingenaantal. Tevens 
valt op dat de DUO rekening t.a.v. het Haarlemmermeer Lyceum/Hoofdvaart College (19TI) sterk 
afwijkt t.a.v. de doorrekening door Control. Omdat de prognose van DUO een sterkere daling laat 
zien dan eerdere prognoses, is het risico t.a.v. een leerlingendaling toegenomen. De komende vier 
jaar is de afwijking echter beperkt. 

Dunofnare 
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Uitgaven 

Functiemix 

De functiemix verplicht Dunamare de komende jaren een groot aantal docenten te benoemen in een 
LC- en LD-schaal. In bijlage 2 is per school aangegeven wat de verwachte groei moet zijn per 01-10-
2014. In de meerjarenbegroting is in het schooljaar '15/'16 rekening gehouden met deze groei. De 
afdeling Control heeft op basis van de doelstelling een willekeurige ophoging doorgevoerd in de 
personeelsformatie. 

De functiemix wordt bekostigd vanuit twee geldstromen. De landelijke functiemixgelden (onderdeel 
van de lumpsum) en randstadmiddelen worden via een aparte beschikking uitgekeerd. Wanneer je 
de inkomsten en uitgaven tegen elkaar afzet zijn de inkomsten de afgelopen jaren meer dan 
dekkend geweest. 

Pensionering 
In de meerjarenbegroting worden medewerkers die de pensioenleeftijd hebben bereikt, vervangen 
door een goedkopere medewerker. In de begroting gaan we ervan uit dat een medewerker wordt 
vervangen door iemand in dezelfde schaal. De trede is geschat op trede 5. Hierdoor dalen de 
loonkosten. Dit verklaart waarom de loonkosten van het vaste personeel vanaf het schooljaar 
'18/'19 dalen (-€155k). 

De komende vier jaar gaat er in totaal 145 fte met pensioen. In onderstaand overzicht wordt een 
verdeling weergegeven over de komende jaren. 

Rljlabels Q schooljaar 15_16. schooljaar 16_17. schoolja ar 17 18. schooljaar 18_19. Eindtotaal | 
DIR 4,20 1,00 1,00 1,00 7,20 
OOP 13,95 6,80 7,82 13,12 41,70 
OP 30,51 15,11 21,76 29,64 97,02 
Eindtotaal 48,65 22,91 30,59 43,76 145,92 

De pensioneringsgolf i.c.m. de verwachte formatieve groei door leerlingenstijging zorgt ervoor dat 
de komende 4 jaar veel nieuwe personeelsleden moeten worden aangesteld. De komende vier jaar 
gaat het om 130 fte (circa 200 medewerkers). Dit staat nog los van het reguliere personeelsverloop. 
Dit was de afgelopen jaren circa 10% van het totale personeelsbestand (160 medewerkers per jaar). 

Dunamare zal om die reden de komende jaren extra aandacht hebben voor de strategische 
personeelsplanning. 

Afschrijvingslasten 
In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van gelijkblijvende afschrijvingslasten. Jaarlijks zal er in 
totaal €4,8 min. aan investeringen worden vervangen. 

Vanaf het schooljaar '15/'16 zal extra geïnvesteerd worden in duurzaamheid. In totaal is vooralsnog 
een bedrag van €2 min. gepland. Deze investeringen zullen leiden tot een verlaging van de 
exploitatiekosten (o.a. energiekosten). Omdat de afschrijvingslasten worden opgevangen door een 
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verlaging van de exploitatiekosten zijn deze investeringen niet meegenomen in de begroting. Wel is 
deze investering meegenomen in de liquiditeitsprognose. 

Grootonderhoud 
In de begroting is de dotatie grootonderhoud conform het meerjarenonderhoudsplan opgenomen. 
De dotatie grootonderhoud is gelijk aan de begroting '14/'15. Het grootonderhoudsplan is 
gekoppeld aan een plan ter verduurzaming van de gebouwen. Met de gemeente Haarlem is 
afgesproken dat de verkoop van de Gedempte Oude Gracht (circa 900k) ten gunste zal komen van 
verduurzaming van de gebouwen in de gemeente Haarlem. Deze investeringen in de Haarlemse 
scholen wordt verwerkt in het jaarplan '15/'16. 

Bijdrage service- en bestuursbureau 
In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een bijdrage van 6,5% aan het service- en 
bestuursbureau. Door de stijging van de personele vergoeding en materiële vergoeding stijgen deze 
de komende jaar sterker dan de uitgaven. In het schooljaar '18/'19 resulteert dit in een positief 
overschot van circa 150k. 

Vanaf 1 januari 2016 zal Dunamare de pro-/lwoo-gelden niet meer rechtstreeks van het ministerie 
van OC&W ontvangen. Hierdoor daalt de totale lumpsum-vergoeding met circa €10 min. In de 
huidige systematiek van doorberekeningen zou daardoor de bijdrage van het service- en 
bestuursbureau met 650k dalen. In de meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan, dat van de 
gelden die van het samenwerkingsverband worden ontvangen, er ook 6,5% wordt geheven voor de 
bijdrage aan het service- en bestuursbureau. 

UDCHTÏi Dunofnare 
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Meerjarenbegroting 
In bijlage 1 is de totale Dunamare-begroting per grootboekrekening weergegeven. Het betreft hier 
een optelling van alle Dunamare-scholen (inclusief het service- en bestuursbureau). Eventuele 
onderlinge verrekeningen (inter-company) zijn niet uit de cijfers gecorrigeerd. In onderstaand 
schema wordt de resultaatontwikkeling Van Dunamare weergegeven. Hierin is ook de begroting 
2015 opgenomen. Zoals eerder aangeven heeft er geen financiële bijsturing plaatsgevonden van de 
directeuren. 

revisie 14_15 
Saldo na BR/Corr. 

schooljaar 15_16 
Saldo na BR/Corr. 

KALENDERJAAR 
2015 

schooljaar 16_17 schooljaar 17_18 schooljaar 18_19 
Saldo na BR/Corr. Saldo na BR/Corr. Saldo na BR/Corr. 

776.710 907.289r 831.118 1.781 -225.236 -638.631 

Uit de meerjarenbegroting blijkt dat op stichtingsniveau pas in het schooljaar '17/'18 een tekort 
wordt voorzien. 

Per school zal beleid worden ontwikkeld om niet in, of zo snel mogelijk uit, de rode cijfers te komen. 

Dunbfnore 
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Liquiditeitsprognose 
De komende jaren is de verwachting dat de liquiditeit zal dalen. De mutatie in de liquiditeit wordt 
veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat (na bestemmingen) en de extra investeringen 
naast de vervangingsinvesteringen. In onderstaand schema is de liquiditeit van de afgelopen 2 jaar 
weergegeven. De liquiditeit heeft een stijgende trend. Dit wordt veroorzaakt door een positief 
resultaat en een onder uitputting van het grootonderhoud. De daling vanaf augustus wordt 
veroorzaakt door de voorfinanciering van de leerlingengroei. Daarnaast zijn er in deze periode 
relatief veel investeringen uitgevoerd. 

40000000 

35000000 

30000000 

25000000 

20000000 

15000000 

10000000 

5000000 

0 
v3 

V V V V V V V V V t 

De vergelijking met het voorgaande jaar is enigszins vertekend door de eenmalige extra incidentele 
inkomsten in de maand december 2013 van circa €3,7 min. 

Dunamare wil vanaf het schooljaar '15/'16 circa €2 min. extra investeren in duurzaamheid. Deze 
investeringen moet leiden tot een daling van de exploitatielasten. 

Begroting 
14/15 

Begroting 
15/16 

Begroting 
16/17 

Begroting 
17/18 

Begroting 
18/19 

resultaat voor bestemmingen 
voorfinanciering leerlingencorrectie 

-38.287 240.071 
-803.125 

-600.762 
-509.375 

-771.355 
-265.625 

-241.925 
125.000 

dotatie grootonderhoud 
uitgaven grootonderhoud 

3.055.184 
-4.000.000 

3.055.184 
-4.500.000 

3.055.184 
-4.000.000 

3.055.184 
-3.000.000 

reguliere investeringen 
afschrijvingen 

4.854.641 
-4.854.641 

4.854.641 
-4.854.641 

4.854.641 
-4.854.641 

4.854.541 
-4.854.641 

extra investeringen -1.100.000 -800.000 -3.800.000 -1.700.000 -

mutatie liquiditeit -1.138.287 -2.307.870 -6.354.953 -3.681.796 -61.741 

Liquiditeitssaldo 
24.000.000 22.861.713 20.553.843 14.198.890 10.517.095 10.455.354 
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Op basis van de huidige meerjarenbegroting en extra investeringen is de verwachting dat de 
liquiditeit de komende jaren zal dalen. Naast de eerder genoemde extra investeringen zal de 
liquiditeit dalen door de voorfinanciering van de leerlingengroei. Vanaf schooljaar '18/'19 zal het 
leerlingenaantal echter dalen, waardoor dit een positief effect heeft op de liquiditeit. Daarnaast is 
het resultaat voor bestemmingen negatief als gevolg van de inzet van de NOA-gelden. De 
(gemiddelde) liquiditeit zal volgens deze raming in het schooljaar '18/'19 uitkomen op circa €10 min. 
Dit is echter het geval bij een beleidsarme begroting. Vanaf het schooljaar '17/'18 zal extra aandacht 
besteed moeten worden aan de liquiditeitsplanning. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Meerjarenbegroting Dunamare Onderwijsgroep per grootboekrekening 
Bijlage 2 Functiemix 

Duna na-fnare 
onderwijsgroep Meerjarenbegroting / maart 2015 / gemeente Haarlem 

21 



Meerjarenbegroting 

Exploitatierekening (x EUR 1000,-) Kengetallen financiële positie 
Begroting Raming Prognose 

Baten 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Rijksbijdragen 117.404 120.751 121.563 122.206 122.220 
Overige overheidsbijdragen 1.386 1.321 1.321 1.321 1.321 
College-, cursus-, les- en exa 0 0 0 0 0 
Overige baten* 6.000 5.477 5.551 5.595 5.592 
Totaal Baten 124.790 127.549 128.435 129.122 129.133 

Lasten 
Personeelslasten 93.580 95.843 97.575 98.446 97.940 
Afschrijvingen 4.832 4.854 4.854 4.854 4.854 
Huisvestingslasten 9.015 9.055 9.055 9.055 9.055 
Overige lasten * 17.316 17.475 17.534 17.577 17.581 
Totaal lasten 124.743 127.227 129.018 129.932 129.430 
* excl. Eliminatieposten 
Saldo baten en lasten 47 322 -583 -810 -297 

Financiële baten en lasten -85 -85 -85 -85 -85 

Resultaat -38 237 -668 -895 -382 

Ontrekking bestemmingen -815 -670 -670 -670 256 

Resultaat na bestemmingen 777 907 2 -225 -638 

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Eigen Vermogen beginstand 23.976 23.938 24.175 23.507 22.612 

Resultaat -38 237 -668 -895 -382 

Eigen vermogen eindstand 23.938 24.175 23.507 22.612 22.230 

Rentabiliteit 

0,6% 

0,4% 

0,2% 

0,0% 

Kengetallen financiële positie 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
Rentabiliteit (na bestemmingen) 0,6% 0,7% 0,0% -0,2% -0,5% 
Personele lasten/Totale lasten 75,0% 75,3% 75,6% 75,8% 75,7% 
Rijksbijdragen/Totale baten 94,1% 94,7% 94,6% 94,6% 94,6% 
Personeel/Rijksbijdragen 79,7% 79,4% 80,3% 80,6% 80,1% 

Leerlingaantallen 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
Totaal aantal leerlingen 13.297 13.520 13.685 13.783 13.760 

Haarlemse openbare scholen: 3.660 3.696 3.737 3.904 3.960 
Coornhert Lyceum 1.766 1.734 1.734 1.734 1.734 
Daaf Gelukschool 181 153 137 130 124 
Prof. dr. Gunningschool SO 83 79 75 71 68 
Prof. dr. Gunningschool VSO (incl. VDC 204 233 262 277 277 
Praktijkschool Oost ter Hout 200 200 201 200 199 
Paulus Mavo 341 332 339 407 401 
Het Schoter 885 965 989 1.085 1.157 

Investeringen (x EUR 1000,-) 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Gebouwen en terreinen 4.000 4.000 4.500 4.000 3.000 
Inventaris en apparatuur 946 5.654 8.654 6.554 4.854 

Overige 0 0 0 0 0 
Mater ië le vaste activa 4.946 9.654 13.154 10.554 7.854 

Personeel (fte) 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
Directie 27 27 27 27 27 

*Onderwijs Ondersteunend Personeel 333 333 333 333 333 
Onderwijzend Personeel 902 918 930 936 932 
Totaal 1.262 1.278 1.290 1.296 1.292 

*incl. teamleiders 
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Samenvatting toelichting meerjarenbegroting 
Risicoparagraaf Meerjarenperspectief resultaat 

In de financiële doorrekening van de meerjarenbegroting is met een aantal van deze risico's rekening gehouden. Doordat de risico's 
in beeld zijn gebracht, wordt er waar mogelijk gestuurd op deze risico's. Op stichtingsniveau kan gezegd worden dat het 
risicoprofiel niet is gewijzigd. De leerlingenprognose zal de komende jaren stijgen. Er is echter wel een aantal risico's die extra 
aandacht vragen. Zo is erg grote onzekerheid over passend onderwijs op de Prof. dr. Gunningschool en levert de splitsing van het 
Haarlemmermeer Lyceum in twee schoolgebouwen een tekort op. 

Jaarlijks neemt het resultaat af. Vanaf het schooljaar'18/'19 daalt het resultaat fors. Dit is het gevolg van het wegvallen van de 
inzet van de NOA-gelden. Een aantal scholen laat een tekort zien. Ondanks de verwachte sterke toename van leerlingenaantallen 
bij Het Schoter wordt er de komende jaren een tekort voorzien. De school onderzoekt de mogelijkheden om dit tekort in te 
lopen door het efficiënter inzetten van personeelsleden. De leerlingenprognose van de Prof. dr, Gunningschool SO en de Prof. dr, 
Gunningschool VSO zijn zeer moeilijk in te schatten. Als gevolg van passend onderwijs zullen de leerlingenstromen naar deze 
scholen veranderen. Het komende jaar zijn structurele maatregelen noodzakelijk om beide scholen financieel gezond te krijgen. 
Praktijkschool Oost ter Hout heeft een negatieve exploitatie i.v.m. tegenvallers in de verbouw van het monumentale pand. Uit de 
meerjarenbegroting blijkt dat op stichtingsniveau pas in het schooljaar '17/'18 een tekort wordt voorzien. 

Personeel Onderwijs 

In de meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat de formatie voor directie en ondersteunend personeel gelijk zullen blijven. De 
formatie van het OP zal meebewegen met de leerlingenfluctuatie. In het schema op deze bladzijde is personeel weergegeven of 
een school groeit of krimpt. De gegevens zijn exclusief ziektevervanging (circa 2%). De formatie van directie bedraagt 27 fte. Dit is 
exclusief de teamleiders. Deze functie is in het functieboek van Dunamare opgenomen onder het OOP. Het OOP bedraagt 333 fte. 
De formatie OP zal de komende jaren stijgen van 903 fte naar circa 933 fte. 

Dunamare heeft één school (Sterren College) waar het toezicht van de onderwijsinspectie wordt bestempeld als zwak. Inmiddels 
zijn er verschillende onderwijskundige verbeterplannen en lesprogramma's opgesteld. 

Investeringen Leerlingontwikkeling 

In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een gelijkblijvende afschrijvingslasten. Jaarlijks zal er in totaal €4,8 min. aan 
investeringen worden vervangen. T.a.v. het Vellesan College is een investering toegevoegd van €800k in de gebouwen. Voor 
praktijkschool Oost ter Hout is een investering toegevoegd van €1,6 min. Vanaf het schooljaar '15/'16 zal extra geïnvesteerd 
worden in duurzaamheid. In totaal is vooralsnog een bedrag van €2 min. gepland. Deze investeringen zullen leiden tot een verlaging 
van de exploitatiekosten (o.a. energiekosten). 

In de regio Haarlem en Haarlemmermeer wordt groei verwacht. De daling in de regio Velsen laat een zorgelijke ontwikkeling zien 
m.b.t. het leerlingenaantal. De daling van de Duin & Kruidberg Mavo, het Ichthus Lyceum, het Technisch College Velsen (TCV), 
Tender College en Vellesan College zijn fors. Vanaf 2017 zet deze daling door. De komende jaren is dit effect echter nog niet 
groot. Hierdoor heeft de leerlingendaling voor de huidige meerjarenbegroting een beperkt effect op de cijfers. De verwachting is 
dat deze scholen met circa -15% zullen dalen in schooljaar 2026/2027. In overleg met gemeenten en scholen zijn een aantal 
alternatieve scenario's genoemd. 

Huisvesting Good Governance 

In de begroting is de dotatie grootonderhoud conform het meerjarenonderhoudsplan opgenomen. De dotatie grootonderhoud is 
gelijk aan de begroting '14/'15, Het grootonderhoudsplan is gekoppeld aan een plan ter verduurzaming van de gebouwen. Met de 
gemeente Haarlem is afgesproken dat de verkoop van de Gedempte Oude Gracht (circa 900k) ten gunste zal komen van 
verduurzaming van de gebouwen in de gemeente Haarlem. Deze investeringen in de Haarlemse scholen wordt verwerkt in het 
jaarplan '15/'16. 

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. De Raad van Toezicht komt 
minimaal 6 keer per jaar bijeen. De leden van de Raad van Toezicht zijn tevens vertegenwoordigd in commissies (Audit & Risk 
Committee, Remuneratie Commissie en Commissie Onderwijs). De Audit & Risk Committee en Raad van Toezicht hebben twee 
keer per jaar contact met de externe accountant over de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole. 
Dunamare is een platte organisatie. Het College van Bestuur geeft directe leiding aan de rectoren/directeuren van de scholen. De 
rectoren/directeuren vormen samen de directieraad. Deze directieraad is een adviserend orgaan voor het College van Bestuur, 
Daarnaast is de directieraad ingedeeld in verschillende beleidsgroepen om te adviseren over lopend beleid en nieuw te 
ontwikkelen beleid. 


