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DEEL 1 – BESTUURSVERSLAG 

  

1. INLEIDING EN MANAGEMENTSAMENVATTING 

Het bestuursverslag 2018 is ten opzichte van voorgaande jaren compacter van opzet waarbij we ons zoveel 
mogelijk hebben beperkt tot de need-to-know. We hebben gebruik gemaakt van de ‘handreiking 
bestuursverslag nieuwe stijl’ die onder regie van het ministerie van OCW tot stand is gekomen.  
 
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van het nieuw strategisch schoolplan. Dit plan 
Durven en Doen genaamd is vertaald naar jaarplannen voor SO, VSO en diverse vakgroepen. Op basis van 
Durven en Doen is het schoolondersteuningsplan (SOP) geactualiseerd voor SO en VSO. Met veel energie 
ontwikkelen wij door om belangrijkste doel te behalen; er voor te zorgen dat ons handelen, ons onderwijs 
en onze ondersteuning leerlingen toerusten om zelfbewust hun plek in de maatschappij in te nemen.  
 

1.1. Terugblik op de belangrijkste ontwikkelingen 

De afgelopen jaren hebben vele goede initiatieven ervoor gezorgd dat de kwaliteit van het onderwijs van 
MSG een stevig fundament heeft gevormd. We zijn trots op wat we al doen en wie we zijn maar zo 
ambitieus als we zijn, zien we nog veel kansen voor de toekomst. Daarbij kijken we constant naar de 
maatschappelijke ontwikkelingen en wat dat voor onze leerlingen betekent. Een prachtige basis om de 
ambities voor de komende jaren op door te ontwikkelen. Na inspiratiesessies met medewerkers en ouders, 
interviews met leerlingen en adviezen van onze belangrijkste stakeholders hebben wij begin 2018 het 
strategisch schoolplan Durven en Doen (2018-2022) vastgesteld. Een plan dat wederom bruist van zinvolle 
doelstellingen voor ons onderwijs.  
Na het vaststellen van de strategie hebben we met gedragsdeskundigen, intern begeleiders, schoolleiders 
en LC leerkrachten vertalingen van de strategie opgesteld in verschillende jaarplannen. Ook is het School 
Ondersteuningsplan (SOP) geactualiseerd.  
 
Naast plannen maken voor de toekomst hebben wij in 2018 een aantal mooie initiatieven opgezet en of 
uitgevoerd. 
 
Leren op Locatie 
Samen met het Koning Willem 1 College zijn wij een pilot gestart voor de opleiding MBO zorgassistent. 
Sinds de zomer van 2018 leren 8 eerstejaarsstudenten het vak bij ons op school. Betekenisvol leren in een 
omgeving die je optimaal stimuleert te leren en te ontwikkelen staat voor deze studenten centraal. Daarbij 
biedt deze samenwerking een prachtige kans om onze medewerkers kennis te laten overdragen, maar ook 
te ontvangen en studenten te enthousiasmeren voor het vak.  
 
Symposium 5 jaar Atlent  
Met ruim 100 bezoekers aan ons minisymposium hebben wij als partners van Atlent in mei gesproken met 
onze externe partners. We hebben onder leiding van oud-leerlingen teruggekeken op de resultaten van  
5 jaar Atlent maar ook gezamenlijke nieuwe ambitie geformuleerd. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Eind 2018 hebben we een breed onderzoek uitgezet onder medewerkers, leerlingen, ouders en 
stakeholders. Onder begeleiding van B&T hebben wij een onderzoek uitgezet wat bestond uit standaard 
vragen uit Vensters en Qschool SO/VSO maar ook vragen ten aanzien van de ambities uit het strategisch 
schoolplan Durven en Doen. Hierdoor kregen we inzicht in de tevredenheid van de diverse partijen, maar 
zijn wij ook in staat de geformuleerde ambities in het strategisch schoolplan te prioriteren.  
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De rapportcijfers die door alle groepen zijn gegeven aan MSG liggen iets hoger dan gemiddeld voor 
SO/VSO. We zijn trots op de 7.9 van ouders en stakeholders. De Qschool-vragenlijst voor leerlingen laat 
zien dat zij over het algemeen zich zeer veilig en goed ondersteund voelen.  
 
Werkdrukmiddelen  
Samen met personeel en MR is er gekozen om een onderwijsassistent aan te trekken om de leerkracht te 
ondersteunen in toetsperiodes. De eerste ervaringen zijn positief. In 2019 wordt deze inzet geëvalueerd. 
 
AVG 
Onder deskundige begeleiding van de CED-groep heeft MSG zich, samen met vier andere mytylscholen, de 
nieuwe wet AVG eigen gemaakt. Door middel van workshops en trainingen hebben wij stapsgewijs alle 
documenten op orde gemaakt en ouders en medewerkers geïnformeerd. Alle medewerkers van MSG 
hebben een e-learning gevolgd in het kader van bewustwording AVG. 
 
Medewerkersbeleid 
Na de zomer 2018 is aan een externe HRM adviseur gevraagd te ondersteunen bij het doorontwikkelen van 
strategisch personeelsbeleid. De opdracht was: beschrijf een visie op medewerkersbeleid passend bij de 
strategie Durven en Doen en de 4 ambities. Benoem de activiteiten die we moeten (cao en overheid) en 
willen oppakken om dat doel te bereiken. Dit heeft geresulteerd in de volgende visie op 
medewerkersbeleid:  
Wij zijn een organisatie waar medewerkers kansen krijgen en nemen om talenten te ontwikkelen. Je gaat in 
verbinding durven en doen. Niet voor watjes dus. De uitwerking van het medewerkersbeleid is besproken 
met alle medewerkers. De uitwerking van diverse thema’s is gestart, zoals het werkverdelingsplan en de 
gesprekkencyslus.  
 

1.2. Samenvatting van de belangrijke thema’s voor 2018-2022 

In 2019 zullen wij verder invulling geven aan de diverse thema’s uit het strategisch schoolplan. In ieder 
geval gaan we aan de slag met uitvoering geven aan het digitaal mediabeleid, vernieuwen van diverse 
methodieken, stagemogelijkheden voor onze leerlingen, uitbreiden aanbod Atlent en vormgeven van het 
thema werkplezier met medewerkers. Alle activiteiten vallen binnen onderstaande thema’s;  
 
Zelfbewuste leerlingen 
Leerlingen die zich bewust zijn van hun talenten, mogelijkheden en beperkingen. Die zelfbewust, authen-
tiek, eigenwijs en ambitieus leven midden in de maatschappij. Dan is ons belangrijkste doel geslaagd. 
 
Onderscheidend en eigentijds 
Wij staan bekend als een school met een specialistisch aanbod voor leerlingen met, in ieder geval, een 
ondersteuningsbehoefte als gevolg van een medisch-fysieke beperking of langdurige ziekte. We hebben 
een rol ‘voor het in het (V)SO-peloton’ op het gebied van ICT en passen ons aanbod aan op de nieuwste 
inzichten en mogelijkheden. 
 
Kansen zien en ondernemen 
Binnen en buiten KEC Atlent zoeken en bespreken wij kansen en benutten deze, als ze bijdragen aan het 
bereiken van ons belangrijkste doel.  
 
Sterker door samenwerken 
We versterken de ouderbetrokkenheid, onze samenwerking met partners en onze relatie met het regulier 
onderwijs en andere scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 
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2. VISIE EN BESTURING 

2.1. Visie 
Mytylschool Gabriël biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en specialistische ondersteuning aan 
leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking of chronische/langdurige ziekte.  
 
Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat onze aanpak, ons onderwijs en onze ondersteuning de 
leerlingen toerust om een plek in de maatschappij in te nemen. Dit doen wij door specialistisch onderwijs 
te bieden in het KEC Atlent. Atlent integreert onderwijs, revalidatie, zorg, dagbesteding en opvang. Atlent 
mobiliseert de cognitieve, fysieke en sociale potenties van het kind in samenhang met de maatschappelijke 
context waarin het opgroeit. Onze inspanningen zijn erop gericht dat onze leerlingen nu en in de toekomst 
een optimale graad van autonomie en maatschappelijke participatie bereiken.  
 
Wij bieden een breed, innovatief en geïntegreerd pakket aan van onderwijs, revalidatie, zorg, dagbesteding 
en opvang. 
 
Wij zijn trots op onze leerlingen en hun ouders, op de enorme kracht die zij laten zien. Ons motto is daarom 
‘niet voor watjes’. Vanuit dit motto en drie kernwaarden werken wij aan het bereiken van ons belangrijkste 
doel/onze missie: 
 
Authentiek 
Wij willen echt en open zijn. Samen optrekken en in de wereld van onze leerlingen staan. Omdat we weten 
dat we hen het best begrijpen en verder helpen door oprecht te zijn, goed te kijken en naar ze te luisteren. 
Dat is overigens geen trucje of een houding die we aannemen wanneer het uitkomt. Het is de basis van 
alles wat we doen. Een continu proces waarin we elke dag opnieuw leren van de beste voorbeelden op dat 
gebied, namelijk de leerlingen zelf.  
 
Eigenwijs 
We doen de dingen niet omdat ze zo moeten of omdat het zo voorgeschreven is. We doen de dingen vooral 
omdat we geloven in een aanpak waarbij we, binnen de gestelde kaders, de mogelijkheden van elk 
afzonderlijk kind en jongere centraal stellen. Dat betekent dat we niet altijd de paden kiezen die al begaan 
zijn. Wij kiezen vooral voor oplossingen die de leerlingen verder helpen in een wereld die continu 
verandert.  
 
Ambitieus 
Door achterover leunen en afwachten kom je er niet. Daarom zijn we naast coachend, begeleidend en 
docerend ook ondernemend. Vanuit die rol hebben we de ambitie om het beste uit elk individueel kind en 
jongere te halen. Vanuit diezelfde ambitie zorgen we ervoor dat we altijd aangesloten zijn op de nieuwste 
inzichten, gaan we geen uitdaging uit de weg, zijn we uitermate oplossingsgericht ingesteld en zetten we 
door waar anderen opgeven. 
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2.2. Besturing 

2.2.1. Juridische structuur 
Stichting Gabriël is statutair gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. De bestuurlijke verantwoordelijkheid en de 
bestuurlijke besluitvorming berust integraal bij de directeur-bestuurder. In 2018 heeft er een verandering 
in het MT plaatsgevonden. De manager onderwijs is met pensioen gegaan en de teamleiders zijn in de 
functie van schoolleider benoemd. De veranderingen in het MT zijn met inspraak van het gehele team van 
MSG tot stand gekomen en staan uitgewerkt in de beleidsnotitie ‘Professionele school cultuur en 
structuur’. 
De schoolleiders zijn integraal verantwoordelijkheid voor respectievelijk de SO en VSO afdeling. 
Uitgangspunten voor deze integrale verantwoordelijkheid is de strategische keuzes van MSG en de 
uitgangspunten in de (meerjaren) begroting.  
 
Ultimo 2018 is de Stichting Steunfonds Gabriël opgeheven en het eigen vermogen van de steunstichting 
overgedragen aan Stichting Gabriël. De belangrijkste reden hiervoor is het gegeven dat het bestuur en de 
toezichthouders van zowel het steunfonds als de school bij dezelfde functionarissen waren belegd. Het 
opheffen van de steunstichting heeft tot gevolg dat de administratieve last is verlicht. Zo is een 
enkelvoudige jaarrekening voor Stichting Gabriël, die tot en met 2017 nog verplicht was, niet meer van 
toepassing. De oorspronkelijke doelstelling van de steunstichting, faciliteren van ondersteunende 
activiteiten aan de Stichting Gabriël, zal onverminderd binnen Stichting Gabriël vanuit het privaat 
vermogen worden voortgezet.  
 
Stichting Gabriël participeert bestuurlijk in een zestal samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs: 

• De Meierij  SWV PO 30.05 en SWV VO 30-05 

• Oss-Uden-Veghel SWV PO 30-06 en SWV VO 30-06 

• Waalwijk  SWV PO 30-10 en SWV VO 30-09 
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2.2.2. Bestuur, management en toezichthouders 
De samenstelling van het bestuur, managementteam en Raad van Toezicht is per 31-12-2018 als volgt:  
 

Bestuur  Hoofdfunctie Nevenfunctie 

Mw. I.B. (Inge) Oelen Directeur-bestuurder ▪ Lid RvC 
woningbouwvereniging 
Viveste te Houten; 

▪ Voorzitter bestuur 
Samenwerkingsverband 
PO De Meierij; 

▪ Voorzitter bestuur 
LOOK. 

   

Management  Hoofdfunctie Nevenfunctie 

Mw. I. M.F. (Igna) van der 
Cammen  

Schoolleider VSO   

Mw. W. (Helma) van Gelderen  Schoolleider SO  

   

Raad van Toezicht Hoofdfunctie Nevenfunctie 

Dhr.mr.dr. H.A.W. Snijders, 
voorzitter 

Adviseur Rechtbank Limburg, 
Maastricht (part-time) 

▪ Lid Raad van Toezicht 
Shoko, Veldhoven; 

▪ Lid commissie van Beroep 
Stichting Mediation in 
Milieu en Ruimtelijke 
Ordening, Utrecht; 

▪ Voorzitter vereniging van 
mede-eigenaren, villa 
Gotha, Lanaken; 

▪ Voorzitter Raad van 
Beheer Domein 
Petersheim, Lanaken. 

Dhr.drs. W. Peters Mede-eigenaar van: 
▪ Werk Succesvol Nederland 

BV 
▪ Peterson Vastgoed BV 

▪ Voorzitter bestuur CVVE 
Winkelcentrum De Bus te 
Helmond; 

▪ Voorzitter bestuur 
Stichting Hellemond Gift; 

▪ Lid Raad van Toezicht Salto 
te Eindhoven; 

▪ Lid Raad van Toezicht 
zorgcentrum Vincent 
Depaul te Panningen. 

Dhr. J.A. van Grieken, lid  ▪ Onafhankelijk voorzitter 
Cliëntenraad van  
’s-Hertogenbosch; 

▪ Voorzitter Centrale 
Cliëntenraad UWV. 
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Mw.drs. G. Schiferli, lid Zelfstandig 
Onderwijspedagoog/ adviseur 

▪ Lid Raad van Toezicht 
SKIPOS te 
St. Michielsgestel. 

Mw. J.J. Joppe, MSc, lid Voorzitter Raad van Bestuur 
Zorggroep Elde te Boxtel 

▪ Vicevoorzitter bestuur 
Actiz; 

▪ Vicevoorzitter Raad van 
Toezicht Severinus; 

▪ Lid bestuur Coöperatie 
PGGM; 

▪ Lid Raad van Toezicht 
Koninklijke Auris Groep. 

 

2.2.3. Governancestructuur 
Het intern toezicht is – afgeleid van de Plan-Do-Check-Act cyclus – als volgt georganiseerd: 
 

Onderwerp  Frequentie Directeur-
bestuurder 

Raad van Toezicht / 
technische 
commissies 

Medezeggen-
schapsraad en 
oudercommissie 

Strategisch beleidsplan / 
schoolplan 

Eens per 4 jaar Stelt vast  Besluitvorming na 
advies auditcommissie  

Advies 

Begroting en 
meerjarenraming 

Jaarlijks Stelt vast Besluitvorming na 
advies auditcommissie 

Advies 

Trimesterrapportage Twee keer per 
jaar 

Stelt vast Besluitvorming na 
advies auditcommissie 

Advies 

Bestuursformatieplan Jaarlijks Stelt vast Informatief Instemming 

Jaarverslag Jaarlijks Stelt vast Besluitvorming na 
advies auditcommissie 

Advies 

Beleidsdocumenten Afhankelijk van 
noodzaak 

Stelt vast Informatief op basis 
van advies 
auditcommissie en/of 
ABB* 

Informatief  

* commissie ABB: agenda, benoeming en beloning. 

 

2.2.4. Naleving branchecode 
MSG hanteert het toezichtskader zoals beschreven in de code ‘Goed bestuur PO’. 
 

2.3. Omgeving  
In deze paragraaf worden de contacten met onze verschillende belanghebbenden toegelicht. 
 
Samenwerkingspartners  
MSG vormt met een aantal partijen het Kennis- en Expertise Centrum in de gemeente ’s-Hertogenbosch en 
de nabije omgeving: 
▪ Tolbrug specialistische revalidatie; 
▪ Stichting Cello die zich richt op specialistische kinderzorg; 
▪ Stichting SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en niet-

aangeboren hersenletsel; 
▪ Kindcentrum de Hoge Vliert eerstelijnspraktijk voor fysio- ergo- en logopedie. 
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Met genoemde organisaties wordt frequent overleg gevoerd over de afstemming van de ondersteuning die 
wij onze doelgroepen kunnen bieden. Ook blijven wij alert op kansen om de samenwerking met andere, 
vergelijkbare organisaties te verstevigen. 
 
Ouders 
Met de ouders van onze leerlingen voeren wij regelmatig gesprekken over de ontwikkeling van hun kind. 
Ook hebben ouders een zogenaamde ouderraad ingesteld, die zich in algemene zin inzet voor de belangen 
van de leerlingen. Regelmatig wordt met de ouderraad overleg gevoerd. Ouders ontvangen viermaal per 
jaar een nieuwsbrief en worden wekelijks via Klasbord geïnformeerd over de activiteiten van de klas. 
 
Medezeggenschap 
De MR van MSG bestaat uit vijf personeelsleden en vier ouders. De personeelsgeleding wordt 
vertegenwoordigd door afgevaardigden uit de diverse functies: leerkrachten, assistenten, therapeuten, 
externe dienstverlening. 
 
Het dagelijks bestuur van de MR wordt gevormd door: 

• Mw. A. Dankers-Heggelman (voorzitter) 

• Mw. D. van Heukelom (vice-voorzitter) 

• Dhr. K. Pelger (secretaris) 
 
In 2018 hebben twee nieuwe ouders plaatsgenomen in de oudergeleding en een nieuwe assistent is 
toegetreden tot de personeelsgeleding in verband met vertrek van zittende assistent. Gemiddeld één keer 
per zes weken vindt er een vergadering plaats met de directeur-bestuurder. De oudergeleding sluit 
gemiddeld vijf keer per jaar aan.  
De MR wordt nauw betrokken bij de beleidsvorming van de verschillende domeinen zoals 
onderwijskwaliteit, arbeidsomstandigheden, formatie en (nieuwe) wet- en regelgeving. Belangrijke 
onderwerpen in het jaar 2018 waren onder meer het strategisch beleidsplan 2018-2022, (de invoer van) 
het 5-gelijke-dagen-model en inzet van de middelen werkdrukverlaging. 
De vergaderingen verlopen in een open, opbouwende en vertrouwelijke sfeer. Via de memo (personeel) en 
de nieuwsbrief (ouders en personeel) wordt gecommuniceerd over de activiteiten van de MR naar de 
achterban.  
 
Ouderraad 
In 2018 bestond de OR uit gemiddeld drie ouders die frequent vergaderen met de directeur-bestuurder van 
MSG. Deze besprekingen vinden in goed en vertrouwelijk overleg plaats. De OR streeft ernaar een 
afspiegeling te zijn van school en is daarom steeds zoekende naar nieuwe leden uit verschillende 
leerroutes. In 2018 bestond de OR uit ouders met een kind op het SO uit leerroute 2/3 en 3/4. Ouders van 
de Kleuters, de EMB en het VSO werden dus gemist.  In 2018-2019 is de OR bezig geweest met het 
volgende: 

• Communicatie tussen ouders en school dan wel Tolbrug en welke verbeteringen daar kunnen 
plaatsvinden; 

• Besloten Facebook-groep up to date houden met relevante informatie en er feedback verzamelen 
aangaande diverse onderwerpen; 

• Het organiseren van een workshopavond over actuele uiteenlopende onderwerpen zoals; seksualiteit, 
pgb en erfrecht; 

• Kleuter knutselavond. 
Afgelopen jaar hebben we niet actief nieuwe leden gezocht aangezien de OR zoekende is naar de invulling 
en uitvoering van de OR. 
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Gemeenten  
Onze belangrijkste samenwerkingspartner is de gemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente is eigenaar van 
het pand Atlent en regelt onder meer de huurcontracten met de samenwerkingspartners. Ook verzorgt de 
gemeente het groot onderhoud aan het pand. De financiële inspanning van MSG blijft beperkt tot het 
bedrag dat daarvoor in de rijksvergoeding is opgenomen. 
 
Samenwerkingsverbanden 
Met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs wordt regelmatig overlegd over de voortgang van de 
ondersteuningsplannen en de ambulante begeleiding van leerlingen op de reguliere scholen door 
medewerkers van MSG.  
 

2.4. Afhandeling van klachten en vertrouwenspersoon 
MSG heeft in 2018 geen officiële klachten ontvangen. Kleinere klachten van ouders zijn in overleg met 
betrokken professionals uit het primaire proces, opgelost.  
De vertrouwenspersoon maakt in het jaarverslag over 2018 drie meldingen. In alle gevallen heeft een 
gesprek plaatsgevonden met medewerkers en is gekeken naar mogelijkheden om zelf bespreekbaar te 
maken waar men tegen aan liep. Dit is in alle gevallen voldoende gebleken.  
 

2.5. Arbeidsomstandigheden 
Wij staan bekend als een school met zorg voor veiligheid en gezondheid van personeel en leerlingen en het 
voorkomen en beheersen van risico’s. Ons aanbod passen we aan op de nieuwste inzichten en 
mogelijkheden. In 2018 is een nieuw jaarplan voor de komende jaren geschreven op basis van het 
strategisch beleidsplan Durven en Doen. Daarin hebben we aandacht voor de arbeidsomstandigheden via 
terugkerende zaken zoals registratie ongevallen, legionella, bedrijfshulpverlening, veilige hulpmiddelen, 
goed meubilair en het Sociale veiligheidsbeleid.  
MSG zoekt en bespreekt kansen en benut deze, als ze bijdragen aan het bereiken van een van onze doelen; 
een veilige school en werkomgeving te zijn.  
Medewerkers en leerlingen zijn zich bewust zijn van hun werkomstandigheden, welke rol en 
verantwoordelijkheid ze daarin hebben. Zij leveren een actieve bijdrage aan het verbeteren van de 
werkomstandigheden door eigenschappen als zelfbewust, authentiek, eigenwijs en ambitieus te zijn te 
gebruiken in de school. Dan is ons belangrijkste doel geslaagd; iets waar in 2018 hard aan is gewerkt.  
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3. ONDERWIJSRESULTATEN 

3.1. Instroom 
Tussentijds: 
In de periode januari - april 2018 zijn 10 leerlingen in het SO gestart. Dit betreft 4 leerlingen die op MSG 
gestart zijn in de kleuterklassen en 4 leerlingen die uit het regulier onderwijs de overstap naar speciaal 
onderwijs maakten. 2 leerlingen hebben naar aanleiding van een verhuizing de overstap gemaakt naar onze 
school vanuit een andere SO-school. 
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn 20 leerlingen gestart (SO en VSO). 
Met de samenwerkingsverbanden is afgesproken dat zo veel mogelijk twee instroommomenten worden 
aangehouden: na de zomervakantie (met de start van het nieuwe schooljaar) en na de kerstvakantie.  
Op de teldatum oktober 2018 waren er 215 leerlingen ingeschreven: 143 in het SO en 72 in het VSO. In 
2018 waren er in het SO 3 symbiosetrajecten, waarbij de leerling 4 dagen op school is en 1 dagdeel per 
week op een reguliere school. In het VSO waren er 3 symbiosetrajecten, waarbij leerlingen een module 
volgden op een praktijkschool. 
 

3.2. Onderwijsleerproces schoolbreed 
Voor zowel SO als VSO is een nieuw Schoolondersteuningsprofiel (SOP 2018-2022) opgesteld. We lichten 
hierin toe voor wie we er zijn, wat onze specifieke expertise en onze ondersteuningsmogelijkheden zijn en 
hoe onze dienstverlening er uit ziet: zowel extern als in onze eigen school. We laten hiermee ook zien hoe 
we bijdragen aan het totale aanbod van de samenwerkingsverbanden waar we deel van uitmaken. Dit SOP 
is bedoeld voor ouders, samenwerkingsverbanden, partners, verwijzers en de inspectie. In dit SOP 
beschrijven we hoe onze kernwaarden ‘authentiek, eigen-wijs en ambitieus’ leidend zijn voor onze aanpak. 
Ons motto hierbij is ‘niet voor watjes’. 
 
Voor SO en VSO is een handboek leerlingzorgstructuur gemaakt waarin alle stappen van de 
leerlingzorgstructuur beschreven staan voor de leerkrachten. Het cyclisch proces staat er duidelijk in 
beschreven en per stap wordt aangegeven wat de inhoud is en welke functionarissen betrokken zijn.  
In 2018 zijn de ambities voor ons onderwijs geformuleerd: werken aan zelfbewuste leerlingen, onze school 
is onderscheidend en eigentijds, we zien kansen en zijn ondernemend en zijn sterker door samen te 
werken. 
 
in alle vakgroepen is een vertaling gemaakt wat ‘zelfbewuste leerlingen’ betekent per leerroute.  
Voor alle leerroutes wordt een leerrouteplan geschreven. In deze documenten wordt per leerroute inhoud 
gegeven aan het SOP: wat doen we, op welke manier en waarom hebben we hiervoor gekozen. 
Chromebooks zijn geïntegreerd binnen de werkwijze van SO en VSO leerroute 3-4-5. 
 
VSO en leerroute 1 
Na invoering van de groepsplannen op de SO zijn de groepsplannen ook opgenomen in de 
leerlingzorgstructuur van het VSO en de leerroute 1. We werken daardoor planmatiger op groepsniveau en 
minder volgend op individueel niveau. (Voor VSO en leerroute 1 zijn de groepsplannen ingevoerd)  
In leerroute 1 is het werken met beweegkaarten geïmplementeerd. Hiermee kunnen we meer doelgericht 
werken aan de doelen die de leerlingen hebben op gebied van sensorisch ervaren.  
Binnen het VSO zijn meer leerwerplekken voor leerroute 2 gerealiseerd, is het profiel buitenwerk verder 
uitgewerkt en er wordt actief gezocht naar passende methodes voor de leergebieden mens en 
maatschappij / mens, natuur en techniek. Diverse nieuwe methodes zijn geëvalueerd en op de juiste wijze 
geïmplementeerd 
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SO 
In het SO is het project ‘muziekimpuls’ gestart om het muziekonderwijs op MSG te vernieuwen. 
Er zijn twee (voor leerroute 3/4 en leerroute 4/5) passende verkeersmethodes en aanvullende materialen 
aangeschaft en geïmplementeerde voor de SO groepen. De werkwijze van Gedrag is een Vak is 
geïmplementeerd bij het SO (en kleuters) en als vervolg daarop de schoolafspraken. 
 
Bij de kleuters heeft een ontwikkelimpuls plaatsgevonden waarbij doelen, roosters, groepsindeling, 
middelen & materialen en gebruik & inrichting van ruimtes beter afgestemd is op de onderwijs en 
ondersteuningsbehoefte van de huidige kleutergroepen. De methode Jules is aangeschaft en 
geïmplementeerd voor de kleuters en gekoppeld aan de themakalender. 
 

3.3. Onderwijsresultaten  
Overzicht per leerroute uitstroom nagestreefd en gerealiseerd:  

Leerroute Schooljaar Streven 
voor SO 
 

Gerealiseerde 
uitstroom 

Streven 
voor VSO 

Gerealiseerde  
uitstroom 

Leerroute 1  2017-2018 90% 100% 90% 100% 
Leerroute 2 
 

2017-2018 90% 100% 90% 75% 
(een leerling 
naar huis, een 
leerling lager 
naar 
belevingsgericht) 

Leerroute 3 
 

2017-2018 85% 100% 85% 91% 

Leerroute 4  
 

2017-2018 85% 88% 85% 100% 

Leerroute 5 2017-2018 85% 69% 
drie leerlingen 
naar VSO met 
certificaten in 
plaats van 
diplomagericht 

xx xx 

 

3.4. Uitstroomresultaten 

• Uitstroomprofiel dagbesteding:   15 leerlingen 

• Uitstroomprofiel arbeid:      4 leerlingen 

• Uitstroomprofiel diplomagericht onderwijs:   6 leerlingen 
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4. RISICOMANAGEMENT  

4.1. Inleiding en risico’s nog aanpassen 
In 2018 zijn we gestart met het actualiseren van de risicoanalyse en de borging van risicomanagement in de 
organisatie. De risico’s worden verbonden aan de in het strategisch beleidsplan opgenomen ambities 
afgeleid van de vraag: welke belemmeringen kunnen zich mogelijk voordoen die leiden tot het 
onvoldoende of niet behalen van de doelstellingen? Welke beheersmaatregelen treffen we om het risico te 
beperken? Het risicomanagement wordt in 2019 verder geborgd in het MT die met name aan de 
belangrijke ‘risicocultuur’ binnen de organisatie zal werken. 
 
1. Strategie  
Hieronder vallen risico’s en onzekerheden, vaak met een externe oriëntatie/ontstaansgrond, die een 
belemmering vormen om de strategie en/of de plannen van de onderwijsinstelling te realiseren en invloed 
kunnen hebben op de lange termijn doelstellingen. Voor MSG spitsen deze risico’s zich toe op: 
 
a) De ontwikkeling van de leerlingpopulatie, zowel in aantal als toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

Onder de titel ‘passend onderwijs’ is het kabinetsbeleid er op gericht om zoveel mogelijk leerlingen een 
plaats te geven in het regulier onderwijs. Dat zou moeten betekenen dat het aantal leerlingen in het 
speciaal onderwijs afneemt. In het meerjarig formatieplan wordt een voorzichtige aanname gedaan van 
het aantal leerlingen dat de school zal bezoeken. De duidelijk waarneembare verschuiving van TLV 3 
naar TLV 1 is ook in het meerjarig formatieplan verwerkt. Onzeker is in welke mate zich deze twee 
ontwikkelingen daadwerkelijk zullen voordoen. Het risico bestaat dat te strak sturen op de verwachte 
ontwikkelingen, uiteindelijk schade zal toebrengen aan de school als de werkelijke ontwikkelingen 
positiever zijn dan ingeschat. 
De positie en bekostiging van de leerlingen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) vormen nog 
een extra dimensie die lastig kan worden geprognosticeerd. 
 

b) De ontwikkeling van het aanbod van voldoende en gekwalificeerd personeel 
De hiervoor toegelichte onzekerheden met betrekking tot de ontwikkeling van de leerlingpopulatie 
hebben een directe relatie met het te voeren strategisch personeelsbeleid. De krapte op de 
arbeidsmarkt maakt het lastig om een flexibele schil rond de reguliere formatie op te bouwen. 
Medewerkers kiezen voor de zekerheid van een vaste baan boven de aanstelling voor bepaalde tijd. 
Het vasthouden van voldoende gekwalificeerd personeel kan ook het risico met zich meebrengen dat 
niet tijdig op de daling van leerlingaantal en/of TLV kan worden geanticipeerd. 

 
2. Operationele activiteiten  
Dit zijn risico’s en onzekerheden die de effectiviteit en efficiëntie van de operationele activiteiten 
beïnvloeden en daarmee vooral betrekking hebben op processen binnen de onderwijsinstelling en van 
invloed kunnen zijn op de korte termijn doelstellingen. Voor MSG zijn van belang: 
 

a) Niet voldoen aan actuele wet- en regelgeving 
Nieuwe wet- en regelgeving vragen van MSG een relatief grote inspanning om alle kennis daarover in 
huis te halen. Voorbeelden daarvan zijn het voldoen aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (mei 2018); de nieuwe aanbestedingswet etc. Ondanks dat de control op de 
compliance de volle aandacht heeft bestaat altijd het risico dat op onderdelen niet hieraan wordt 
voldaan.  
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3. Financiële positie  
Dit betreft risico’s en onzekerheden met betrekking tot de financiële positie van de rechtspersoon, zoals 
liquiditeitsrisico’s, renterisico’s, onzekerheden in de mogelijkheden om financiering aan te trekken en 
valuta risico’s.  
Voor MSG hangt het risico ten aanzien van de financiële positie nauw samen met de strategische risico’s 
ten aanzien van de ontwikkeling van de leerlingpopulatie. 
 
4. Financiële verslaggeving  
Hieronder vallen risico’s en onzekerheden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de interne en 
externe financiële verslaggeving. Dit betreft onder andere onzekerheden bij complexe 
toerekeningsproblemen, de mate van subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken en risico’s ten aanzien van 
de inrichting van de financiële verslaggevingssystemen. 
Zoals uit de verslaglegging over de afgelopen jaren blijkt is dit risico voor MSG beperkt. 

4.2. In control statement 
Een organisatie is 'in control' (goed bestuur) als ze de interne en externe onzekerheden onderkent en 
maatregelen neemt zodat de organisatie voorspelbaar wordt en een balans tussen risico en beheersing 
wordt gevonden. Met het 'in control statement' legt het bestuur verantwoording af over de kwaliteit van 
de interne beheersing.  
In de vorige paragraaf zijn de belangrijkste risico’s die wij onderkennen toegelicht. Per onderdeel zijn de 
maatregelen toegelicht die moeten leiden tot een beperking van het risico. 
 
1. Ontwikkeling leerlingpopulatie en TLV 
Twee keer per jaar – bij de voorbereiding van de begroting en van het bestuursformatieplan – wordt de 
leerlingprognose afgezet tegen de werkelijke ontwikkeling van zowel het leerlingaantal als de TLV. Het 
formatieplan wordt per 1 mei voorafgaand aan het schooljaar vastgesteld en gebaseerd op de 
leerlingpopulatie zoals die op dat moment wordt verwacht. De drie jaren volgend op het betreffende 
schooljaar worden conservatief geraamd; maar in beginsel volgen niet direct initiatieven die moeten leiden 
tot aanpassing van de formatie. Omdat de financiering door OCW van het aantal leerlingen altijd 1 jaar 
achterloopt, is dat ook niet noodzakelijk.  

 
2. Aanbod van voldoende gekwalificeerd personeel 
De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om vernieuwende initiatieven. Wij onderzoeken mogelijkheden om 
talenten al vroegtijdig aan ons te binden, zoals het kunnen aanbieden van een ontwikkelperspectief.  

 
3. Afhankelijkheid van de continuïteit van het extern administratiekantoor 
Met het administratiekantoor is overeengekomen dat de systemen waarmee zij werken door MSG 
rechtstreeks met de leverancier van de systemen worden gecontracteerd. Daarmee blijft de rol van het 
administratiekantoor beperkt tot leverancier van diensten; bij een eventuele discontinuïteit kan MSG snel 
schakelen naar een andere dienstverlener. 
 
4. Niet voldoen aan actuele wet- en regelgeving 
Waar nodig wordt bij nieuwe wet- en regelgeving externe deskundigheid ingehuurd om de voorbereidende 
en implementatiefase te ondersteunen. Voor bijvoorbeeld de AVG is recent een contract met een externe 
partij afgesloten. De structurele borging van de naleving van de verschillende processen is nog een punt 
van aandacht. 
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5. In Control Framework 2018 
In 2018 is een groot aantal aanbevelingen uit het advies van WIJS Accountants overgenomen en 
geïmplementeerd. Monitoring van de voortgang gebeurt in de reguliere P&C-cyclus. Wij verwachten in de 
loop van 2019 de uitgebrachte aanbevelingen te hebben opgevolgd. Daarna zullen wij de accountant 
verzoeken om weer een onderzoek te doen naar de actuele stand van zaken.  
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5. VERSLAG TOEZICHTHOUDEND ORGAAN 

De Raad fungeert als klankbord en adviseur voor de bestuurder. Maar hij houdt ook toezicht op het beleid 
van de directeur-bestuurder en op de algehele gang van zaken binnen Gabriël. Daarnaast vervult hij de rol 
van werkgever van de directeur-bestuurder.  
 
De Raad heeft de extern accountant (WIJS Accountants) aangesteld als adviseur van de Raad. 
 
De RvT heeft in 2018 vier keer vergaderd. Onderwerpen die de Raad heeft behandeld zijn onder meer: 
▪ De bestuursambitie 2018; 
▪ De vaststelling van het strategisch schoolplan 2018-2022; 
▪ De toezichtsvisie RvT; 
▪ Themabijeenkomst arbeidstoeleiding;  
▪ De nieuwe topstructuur op school en het bestuursformatieplan 2018-2019; 
▪ Begroting, meerjarenraming, bestuursrapportages, jaarrekening en –verslag; 
▪ De ontbinding van de Steunstichting Gabriël; 
▪ Het toezicht op de samenwerkingsverbanden en de risico’s; 
▪ Het in 2018 te houden tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, ouders en stakeholders; 
▪ De benoeming van de heer drs. W. Peters voor zijn tweede termijn als lid van de RvT en de werving van 

een nieuw lid RvT; 
▪ De jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de RvT. Op 13 maart 2018 is de zelfevaluatie 2017 

uitgevoerd met begeleiding van een extern bureau (Lange Adviesorganisatie). 
Ook worden door de RvT jaarlijks aparte themabijeenkomsten gehouden. 
 
De Raad van Toezicht kent twee (voorbereidings)commissies: de audit-commissie en de 
agenda/renumeratie-commissie. Beide commissies komen gemiddeld viermaal per jaar bijeen. Ook in 2018 
was dit het geval.  
 
De RvT heeft zich over de voortgang van de gang van zaken in de organisatie dit jaar tweemaal laten 
informeren in gesprekken met de MR. Daarnaast werd met het voltallige MT gesproken. Verder worden 
jaarlijks gesprekken met diverse (groepen van) medewerkers gevoerd in verband met het functioneren van 
de directeur-bestuurder. 
 
De leden van de RvT brengen elk jaar werkbezoeken aan de school om daarmee de verbinding te behouden 
met het onderwijs, leerlingen, ouders en medewerkers.  
Dit jaar is een symposium gehouden ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Atlent met als titel 
Samenwerken in Netwerken, waarbij leden van de Raad van Toezicht aanwezig waren. 
 
In het kader van opleiding en studie volgen de leden ook relevante opleidingen of bijeenkomsten, al dan 
niet buiten Gabriël om. Zo is door leden van de RvT dit jaar het Congres van de NVTZ bezocht en een 
masterclass grondslagen en Geluk, een workshop Mindmappen en de cursussen Pro-actief toezichthouden 
en Dynamische oordeelsvorming gevolgd. 
 
Verder is er tussentijds regelmatig overleg tussen de voorzitter van de RvT en de directeur-bestuurder. 
Door al die overleggen, opleidingen en bijeenkomsten blijft de RvT goed op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen en buiten de school. Hiermee dragen wij er toe bij dat het goed blijft gaan met onze 
leerlingen, ons personeel en ons bestuur. 
 
Mr. dr. H.A.W. Snijders 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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6. CONTINUÏTEIT 

6.1. Verslagjaar 2018 

6.1.1. Exploitatierekening  

 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

  Rekening Begroot Rekening 

in € 1.000 2018 2018 2017 

Rijksbijdragen 6.033 5.809 6.187  

Subsidies gemeente 48 39 37  

Overige baten 1.206 70 89 

Totaal baten 7.287 5.918 6.313 

     

Personele lasten 5.276 4.821 5.132  

Afschrijvingen 86 101 86  

Huisvesting 389 337 343  

Overige lasten 525 448 401  

Totaal lasten 6.276 5.707 5.962 

     

Financiële baten en lasten 0 14 7  

     

Exploitatiesaldo 1.011 225 358 

        

 
De jaarrekening 2018 sluit met een voordelig exploitatiesaldo van € 1.011.000. Het exploitatieresultaat is 
sterk beïnvloed door het opheffen van de steunstichting in 2018. Het eigen vermogen van de Stichting 
Steunfonds Gabriël is volledig overgedragen aan MSG en verwerkt onder de ‘overige baten’. Het 
exploitatieresultaat onderscheiden naar resultaat opheffing van de steunstichting en het resultaat reguliere 
bedrijfsvoering leidt tot het volgend beeld: 
 

Resultaat opheffen steunstichting Gabriël € 1.054.000 
Resultaat reguliere bedrijfsvoering - € 43.000 
Exploitatiesaldo 2018 € 1.011.000 

 
Ten opzichte van de begroting 2018 is het regulier exploitatieresultaat € 289.000 nadelig. De belangrijkste 
oorzaak hiervan is het gevolg van de hogere inzet van formatie voor het schooljaar 2018-2019.  

 
Analyse op hoofdlijnen van de afwijkingen: 
 
Rijksbijdragen  
Begroot € 5.809.000  
Realisatie € 6.033.000  
Afwijking € 224.000 Voordelig  
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▪ Hogere lumpsum door compensatie stijging nieuwe cao en definitieve 
vaststelling vergoeding 17-18 

€ 262.000 Voordelig 

▪ Baten samenwerkingsverbanden lager dan begroot als gevolg van het 
beëindigen van de dienstverlening door SWV PO De Meierij 

€ 38.000 Nadelig 

Totaal  € 224.000 Voordelig  
 
Nb in de begroting 2018 was rekening gehouden met een toeslag EMB-leerlingen van € 60.000. De 
realisatie bedraagt € 86.000. De begroting was echter veel te laag omdat het werkelijk aantal EMB-
leerlingen substantieel hoger lag dan begroot. In 2018 is verzuimd de EMB toeslag tijdig aan te vragen, 
daardoor is de realisatie (€ 135.000 *5/12) circa € 56.000 lager dan het recht dat MSG  zou hebben als de 
aanvraag tijdig was ingediend. Ook in 2019 ontstaat als gevolg daarvan een nadeel van (€ 135.000 *7/12) 
€ 79.000. In onderstaande tabel zijn de begroting en realisatie met elkaar vergeleken. 
 

Extra vergoeding EMB 2018 

  Begroot Realisatie 

2017 - 2018    

Leerlingen 21 38 

Vergoeding  €            65.584   €     146.945  

     

2018 - 2019    

Leerlingen 17 (35) 

Vergoeding  €            53.092   €                     -    

     

Kalenderjaar  €            60.379   €        85.718  

      

 
Gemeentesubsidies  
Begroot € 39.000  
Realisatie € 48.000  
Afwijking € 9.000 Voordelig  
   
De vergoeding voor de inzet van de buurtsportcoach was niet begroot € 9.000 Voordelig  
Totaal  € 9.000 Voordelig  

 
Overige baten  
Begroot: € 70.000  
Realisatie € 1.206.000  
Afwijking € 1.136.000 Voordelig 
Waarvan € 1.055.000 incidenteel 
Restant  € 81.000 Voordelig  
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Het vermogen van Stichting Steunfonds Gabriël is na de opheffing van de 
stichting conform de statuten als eenmalige bate uitgekeerd aan MSG. 

 
€ 1.055.000 

 
Voordelig 

Andere niet begrote afwijkingen:   
Verzekering SAA langdurig zieke medewerker € 8.000 Voordelig 
Vergoedingen detachering medewerkers € 5 .000 Voordelig 
ESF subsidie (participeert in HUB initiatief) € 17 .000 Voordelig 
Uitbetaalde transitievergoeding – vergoed door UWV (2020) € 13 .000 Voordelig 
Subsidie muziekonderwijs € 20 .000 Voordelig 
Ontvangen kilometervergoedingen externe dienstverlening € 7 .000 Voordelig 
Overig  € 11 .000 Voordelig 
Subtotaal andere niet begrote afwijkingen € 81 .000 Voordelig 
Totaalgeneraal overige baten € 1.136.000 Voordelig 

 
Personele lasten  
Begroot: € 4.821.000  
Realisatie € 5.276.000  
Afwijking € 455.000 Nadelig  
   
▪ Loonkosten hoger dan begroot (nieuwe cao en extra inzet formatie) € 341.000 Nadelig 
▪ Hogere dotatie personele voorzieningen als gevolg van langdurig zieken  € 14.000 Nadelig 
▪ Hogere kosten dan begroot contracteren externe partijen  € 93.000 Nadelig 
▪ Hogere uitgaven scholing € 20.000 Nadelig 
▪ Overig € 14.000 Nadelig 
▪ Uitkering UWV niet begroot € 27.000 Voordelig 
Per saldo € 455.000 Nadelig  

 
Afschrijvingen   
Begroot: € 101.000  
Realisatie € 86.000  
Afwijking €  15.000 Voordelig 
   
Lagere afschrijving als gevolg van de latere realisatie van ICT investeringen €  15.000 Voordelig 
 
Huisvesting   
Begroot: € 337.000  
Realisatie € 389.000  
Afwijking € 52.000 Nadelig 
   
Zoals toegelicht in de kwartaalrapportages is de begroting te laag doordat 
t/m 2017 de exploitatielasten die in rekening worden gebracht bij de 
medegebruikers op een balansrekening werden verantwoord. Met ingang 
van 2018 worden alle lasten en baten in de exploitatierekening 
opgenomen. 
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▪ Hogere kosten klein onderhoud € 28.000 Nadelig 
▪ Hogere energielasten € 25.000 Nadelig 
▪ Hogere schoonmaakkosten € 13.000 Nadelig 
▪ Hogere kosten onderhoud buitenkant gebouw (gemeente) € 6.000 Nadelig 
▪ Dotatie voorziening groot onderhoud niet meer noodzakelijk € 15.000 Voordelig 
▪ Overige huisvesting € 5.000 Voordelig 
Per saldo 
 

€ 52.000 Nadelig 

Overige lasten   
Begroot € 448.000  
Realisatie € 525.000  
Afwijking € 77.000 Nadelig 
   
▪ Hogere uitgaven leermiddelen € 9.000 Nadelig 
▪ Lagere uitgaven ICT licenties en verbruik € 6.000 Voordelig 
▪ Kosten schoolbus niet begroot  € 5.000 Nadelig 
▪ Kosten testen en toetsen niet begroot  € 4.000 Nadelig 
▪ Kosten kennisgroep speciaal en buurtsportcoach niet begroot  € 15.000 Nadelig 
▪ Hogere kosten inhuur externe deskundigen, onder meer t.b.v 

cultuuronderzoek, strategisch beleidsplan en AVG 
€ 45.000 Nadelig 

▪ Hogere kosten administratie i.v.m. implementatie Afas en Insite € 13.000 Nadelig 
▪ Overig € 8.000 Voordelig 
Per saldo € 77.000 Nadelig 

 
Toelichting op het honorarium van de accountant 
Onder de overige lasten is in 2018 een bedrag van € 17.238 verantwoord inzake het honorarium van de 
controlerend accountant. Deze kosten hebben betrekking op de verwachte kosten ad € 13.211 voor de 
controle van de jaarrekening 2018. De kosten van de accountant worden toegerekend aan het boekjaar 
waarop ze betrekking hebben. Een eventuele afwijkende eindafrekening wordt in het daaropvolgend 
boekjaar verwerkt. Daarnaast is door MSG voor € 4.027 adviesdiensten afgenomen (In Control Framework, 
benchmark jaarrekeninggegevens en opheffen steunstichting). 
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6.1.2. Balans en kengetallen  

BALANS PER 31 DECEMBER         

in € 1.000     2018 2017 

Materiële vaste activa   397 438  

Vorderingen    409 417  

Liquide middelen   4.927 4.913  

Totaal activa                  5.733  5.768 

     
 

Eigen vermogen   5.111 5.155  

Voorzieningen    93 82 

Vlottende passiva   529 531 

Totaal passiva                  5.733  5.768 

         

Kengetal Min Max 2018 2017 

Solvabiliteit -2 30% nvt 91% 91% 

Liquiditeit   0,5     1,5  10,09  10,04 

Rentabiliteit 0% 5% 14% 6% 
      

Risicobuffer 5% 10% 65% 75% 

Weerstandsvermogen 10% 40% 70% 82% 

Huisvestingsratio nvt 10% 6,25% 5,8% 

 
Het eigen vermogen is afgenomen als gevolg van het nadelig exploitatiesaldo 2018 ad € 44.000 waarvan 
sprake is na correctie van het effect van het opheffen van de Stichting Steunfonds Gabriël wordt 
geëlimineerd. In de geconsolideerde jaarrekening 2017 was het eigen vermogen van de steunstichting 
begrepen in bovenstaande balans en kengetallen. Alle relevante kengetallen bevinden zich ruimschoots 
boven de referentiewaarden die de onderwijsinspectie hanteert. In het volgende hoofdstuk wordt het 
meerjarig perspectief toegelicht. 
 
Toelichting op de kengetallen 
 
Solvabiliteit 2   
Berekening: (eigen vermogen + voorzieningen) / balanstotaal.  
Het kenmerk van een voorziening is, dat deze tot het vreemd vermogen gerekend moet worden. Dit 
kengetal treffen we alleen in de onderwijssector aan. Schoolbesturen hebben de mogelijkheid om 
voorzieningen aan te leggen, waarvan het onderscheid met een reserve niet altijd duidelijk te maken is. Bij 
MSG is dit overigens niet van toepassing. 
 
Liquiditeit (current ratio) 
Berekening: vlottende activa / vlottende passiva. 
De liquiditeit geeft aan dat de stichting voldoende geld beschikbaar heeft om aan de direct opeisbare 
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (zie ook de 
continuïteitsparagraaf) tonen aan dat naar verwachting de liquiditeitspositie ruim voldoende zal blijven. 
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Huisvestingsratio 
Berekening: (huisvestingslasten + afschrijvingslasten gebouwen) / totale lasten. 
Het kengetal huisvestingsratio geeft een indicatie van de huisvestingslasten ten opzichte van de totale 
lasten. De signaleringswaarde bedraagt 10% (bovengrens). 
 
Rentabiliteit 
Berekening: exploitatieresultaat / totale baten. 
De rentabiliteit wordt in het bedrijfsleven gebruikt als indicatie voor de aandeelhouders hoeveel 
rendement hun investering oplevert. MSG heeft geen winstoogmerk en ook geen aandeelhouders. De 
waarde van dit kengetal geeft de verhouding aan tussen het exploitatieresultaat en de baten. Door het 
exploitatieoverschot 2018 is de waarde positief. 
 
Weerstandsvermogen 
Berekening: eigen vermogen / totale baten. 
Zoals de omschrijving van dit kengetal duidt, geeft de waarde hiervan aan in welke mate MSG in staat is 
onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Ook de waarde van dit kengetal blijft hoog.  
 
Risicobuffer  
Berekening: (eigen vermogen minus materiele vaste activa) / totale baten. 
De risicobuffer geeft aan welk deel van het eigen vermogen vrij besteedbaar is. Een deel van het eigen 
vermogen dient immers als dekkingsmiddel voor de waarde van de investeringen. De waarde van dit 
kengetal blijft ook in meerjarig perspectief hoog. 
 
Huisvestingsratio  
Berekening: huisvestingslasten / totale lasten. 
Dit kengetal is nieuw, omdat schoolbesturen meer vrijheden krijgen ten aanzien van gewenste 
investeringen in de huisvesting. Om toch een grens te stellen aan ‘investeren in stenen’ is dit kengetal 
ontstaan. De huisvestingslasten van MSG blijven ruim onder de bovengrens. 
 

6.2. Meerjarig perspectief 2019 – 2022 

6.2.1. Ontwikkeling leerlingaantal 

 
Meerjarenprognose ontwikkeling leerlingaantal 

 1 oktober   2018 2019 2020 2021 2022 

SO-cat1   62 62 62 60 60 

SO-cat2   47 47 47 45 45 

SO-cat3   35 35 35 34 34 

Totaal SO   144 144 144 139 139 

VSO-cat1   24 24 24 24 24 

VSO-cat2   17 17 17 17 17 

VSO-cat3   30 30 30 30 30 

Totaal VSO   71 71 71 71 71 

    
      

Totaalgeneraal   215 215 215 210 210 
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Onderstaande meerjarenraming is gebaseerd op de hiervoor weergegeven leerlingprognose. Behalve een 
gelijkblijvend aantal leerlingen van 215 verwachten we ook dat het relatief aandeel van de drie 
verschillende ondersteuningscategorieën de komende jaren nauwelijks meer zal wijzigen.  

 

6.2.2. Meerjarenraming 

 
Meerjarenraming 2018 – 2021 

    Jaarrekening BEGROTING 

In € 1.000     2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Rijksbijdragen   6.187 6.033 5.622 5.581 5.587 5.536 

Gemeenten   37 48 45 45 45 45 

Overige baten   89 1206 77 77 77 77 

Totaal baten   6.313 7.287 5.744 5.703 5.709 5.658 

                
Personeelslasten    5.132 5.276 4.879 4.789 4.831 4.825 

Afschrijvingen    86 86 101 99 99 99 

Huisvesting   343 389 391 391 391 391 

Overige lasten   401 525 495 495 495 494 

Totaal lasten   5.962 6.276 5.866 5.774 5.816 5.809 

Fin baten/lasten   7 - 7 5 3 1 

Exploitatiesaldo   358 1.011 -115 -66 -104 -150 

                  

 
De meerjarenraming is opgesteld met de inzichten ten aanzien van de ontwikkeling van het leerlingaantal 
van oktober 2018. De begrote exploitatietekorten zijn het gevolg van bewuste keuzen om extra te 
investeren in het onderwijs. Vanuit de reguliere reserves richten de extra investeringen zich op het 
strategisch personeelsbeleid (gedurende vier jaar € 150.000 per jaar); vanuit de private middelen wordt in 
2019 € 100.000 ingezet voor een kwaliteitsimpuls. 
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6.2.3. Meerjarenbalans en kengetallen 

 

MEERJARENBALANS EN KENGETALLEN 

      Rek Rek Begroting 

In € 1.000      2017 2018 2019 2020 2021 2022 

BALANS                 

Mat.vaste activa     438 397 416 437 437 437 

Vorderingen    417 409 409 409 409 409 

Liquide middelen    4.913 4.927 4.793 4.706 4.602 4.452 

Totaal activa    5.768 5.733 5.618 5.552 5.448 5.298 

                

Eigen vermogen    5.155 5.111 4.996 4.930 4.826 4.676 

w.v. algemene reserve 3.246 3.526 3.511 3.445 3.341 3.191 

w.v. bestemmingsreserves publiek 1.156 833 832 832 832 832 

w.v. bestemmingsreserve privaat 753 752 653 653 653 653 

          

Voorzieningen    82 93 93 93 93 93 

Vlottende passiva    531 529 529 529 529 529 

Totaal passiva    5.768 5.733 5.618 5.552 5.448 5.298 

                  

 KENGETALLEN     Rek Rek Begroting 

In € 1.000 Min Max  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Solvabiliteit 2 30% nvt 91% 91% 91% 90% 90% 90% 

Liquiditeit 0,5  1,5  10,0  10,1  9,8  9,7  9,5  9,2  

Rentabiliteit 0% 5% 5,7% 13,9% -2,0% -1,2% -1,8% -2,7% 

                 

Risicobuffer 5% 10% 75% 65% 80% 79% 77% 75% 

Weerstandsvermogen 10% 40% 82% 70% 87% 86% 84% 83% 

Huisvestingsratio nvt 10% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 

                  

 
Uit de meerjarenbalans blijkt dat de relevante kengetallen niet onder de tolerantiegrenzen komen. 
De reserves nemen af als gevolg van de beoogde aanwending van extra middelen boven de reguliere 
inkomsten. De cijfers van de jaarrekening 2017 komen uit de geconsolideerde balans, dus inclusief de 
Stichting Steunfonds Gabriël. 
 

6.2.4.Verwachting ten aanzien van toekomstige financieringsbehoefte 
Afgeleid van bovenstaande ontwikkeling van de liquiditeit en de bestaande inzichten ten aanzien van de 
toekomstige investeringen wordt niet verwacht dat MSG de komende vier jaar externe financieringen zal 
hoeven aan te trekken. 
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6.2.5. Verwachting ten aanzien van activiteiten onderzoek en ontwikkeling 
MSG verwacht de tenminste komende vier jaar geen activiteiten te ontwikkelen gericht op onderzoek en 
ontwikkeling. 
 

6.2.6. Verwachting ten aanzien van genereren van derde geldstromen 
MSG ontwikkelt geen activiteiten die leiden tot het genereren van zogenaamde derde geldstromen. Derde 
geldstromen kunnen gegenereerd worden als bijvoorbeeld private activiteiten worden verricht voor 
partijen buiten de school. MSG heeft niet de ambitie om dergelijke activiteiten te ontwikkelen. 
 

6.3. Personele bezetting  

In onderstaande tabel is het geprognosticeerd verloop van de gemiddelde bezetting in FTE per jaar 
opgenomen. Het geprognosticeerd verloop is gebaseerd op de uitgangspunten die in het 
bestuursformatieplan 19-20 zijn gedefinieerd ten aanzien van de inrichting van de formatie.  
 

Prognose ontwikkeling personele bezetting in FTE 

Categorie 2019 2020 2021 2022 

     

DIR 1,0 1,0 1,0 1,0 

OP 30,7 30,5 30,5 30,5 

OOP 37,4 37,1 37,1 37,1 
Totaal 69,1 68,6 68,6 68,6 
     

 

6.4. ICT 

In 2018 zijn de eerste investeringen uit het meerjarig ICT investeringsplan gerealiseerd. In totaal bedraagt de 
investering gedurende drie jaar circa € 350.000 (cumulatief). 
 

6.5. Onderwijskwaliteit 

Wij verwachten de kwaliteit van het onderwijs de komende jaren te consolideren op het basisarrangement 
van de onderwijsinspectie. 
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7. BEDRIJFSVOERING 

7.1. De organisatie rondom de bedrijfsvoering 
De directeur-bestuurder vormt het bevoegd gezag van de school. Zij is verantwoordelijk voor de 
bestuurlijke, onderwijskundige en organisatorische leiding en voor het beleid van de school. De directeur-
bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur hanteert de code goed bestuur. 
Conform de wet medezeggenschap onderwijs is er een MR. In de praktijk vormt het MT de dagelijkse 
leiding waarbij de definitieve besluitvorming uitsluitend bij de directeur-bestuurder berust. De 
verantwoordelijkheidsverdeling is vastgelegd in een managementstatuut.  
 
Ondersteunende functies zijn ondergebracht in het stafbureau, het betreft de volgende functies: 
▪ Directiesecretaresse en managementondersteuners; 
▪ Beleidsmedewerker P&O; 
▪ Controller; 
▪ Medewerkers leerlingen- en financiële administratie. 

 
In 2018 heeft de implementatie van Afas Insite plaatsgevonden en zijn de personeelsdossiers 
gedigitaliseerd. Voorbereidingen zijn getroffen voor het digitaliseren van het contractenregister. Begin 
2019 konden de voorbereidingen tot het beperken van het contant geldverkeer worden verzilverd door 
gebruik te maken van de mogelijkheden die de Bunqbank in relatie tot het boekhoudpakket biedt. De 
aanbevelingen die de accountant in zijn op ons verzoek opgesteld rapport ‘In Control Framework’ had 
opgenomen, zijn voor een belangrijk deel opgevolgd. In de loop van 2019 zullen wij de accountant vragen 
om een onderzoek te doen naar de kwaliteit van de opvolging van de uitgebrachte adviezen.  

 

7.2. De inrichting van de ICT 
De ICT infrastructuur wordt gefaciliteerd door een externe dienstverlener. Binnen de school is een leerkracht 
met de taak ICT beschikbaar om de innovatie in de toepassing van ICT in het onderwijs te regisseren. In het 
nieuw schoolplan is de ICT innovatie een van de speerpunten. 

7.3. Het kwaliteitsbeheer / kwaliteitszorg  
Het kwaliteitsbeleid van MSG richt zich op twee zaken: 
▪ Borgen en bewaken van de afspraken en werkwijzen die we met elkaar zijn overeengekomen om de 

onderwijskwaliteit hoog te houden.  
▪ Planmatig verbeteren van de onderwijskwaliteit waar deze nog tekortkomingen vertoont of waar deze, 

gezien de veranderingen in onze omgeving, aangepast moet worden aan de eisen van de toekomst.  
 

Kwaliteitsbewaking 
De kwaliteitszorg vindt in de gehele organisatie plaats volgens de cyclische PDCA aanpak. De gerealiseerde 
kwaliteit wordt vergeleken met de beoogde kwaliteit. Waar nodig wordt bijgestuurd. 
Op het niveau van het primair proces hanteert het klassenteam de planmatige aanpak van 
handelingsgericht werken (HGW). Hierbij vindt voortdurend reflectie en bijsturing plaats op basis van de 
effecten en resultaten. Middels methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen (o.a. Cito toetsen 
voor regulier en ZML onderwijs), wordt op individueel en groepsniveau gevolgd, welke effecten de aanpak 
en het aanbod heeft gehad.  
 
De leerkrachten bespreken ontwikkelingsperspectieven, groepsplannen en individuele handelingsplannen 
twee maal per jaar met gedragsdeskundigen. Het OPP wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
Het managementteam komt eens per twee weken bijeen en bespreekt de opbrengsten en individuele 
ondersteuningsbehoeften van leerlingen.  
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Het borgen van de kwaliteit  
Door het maken van afspraken over effectief gebleken werkwijzen, aanpakken, procedures en protocollen 
wordt de kwaliteit geborgd. Het MT, gedragsdeskundigen en IB-ers voeren de afspraken uit en bewaken ze. 
De resultaten en effecten van het handelen worden gemonitord, regelmatig geanalyseerd en geëvalueerd. 
Naast maatregelen gericht op het primair proces, zijn er maatregelen specifiek gericht op het bevorderen 
en bewaken van de kwaliteit van de professionals middels klassenbezoeken, meeloopdagen en binnen de 
gesprekscyclus.  
 
Kwaliteitshandboek  
Mytylschool Gabriël maakt regelmatig afspraken over procedures, kaders en protocollen met betrekking 
tot de kwaliteit van de onderwijsprocessen en onderwijsorganisatie. Deze staan in het digitale 
kwaliteitshandboek van de school, die toegankelijk is voor alle medewerkers binnen de school.  

 

7.4. Incidentenregister AVG 
Op basis van de wettelijke verplichtingen registreert MSG de incidenten die zich hebben voorgedaan. 
Daarvan was in 2018 een keer sprake. De functionaris gegevensbescherming heeft het voorval gemeld bij 
de betreffende autoriteit. 

 

7.5. Het financieel beleid 
Het financieel beleid is gericht op een optimale inzet van de middelen voor het onderwijs met behoud van 
de noodzakelijke buffer voor de waarborging van de financiële continuïteit. Jaarlijks worden in de begroting 
de (strategische) doelstellingen verbonden aan de daarvoor in te zetten middelen; in de meerjarenraming 
worden de effecten van daarvan inzichtelijk gemaakt. De relevante financiële kengetallen die opgenomen 
zijn in het toezichtkader van de Onderwijsinspectie zijn daarbij richtinggevend. 
 
Schoolleiders zijn door de directeur-bestuurder gemandateerd tot het aangaan van overeenkomsten met 
derden. Om die verantwoordelijkheid te kunnen uitvoeren beschikken zij over een budget dat door de 
directeur-bestuurder is toegekend. Periodiek leggen de schoolleiders verantwoording af over resultaten en 
budgetrealisatie. 
 
De bepalingen in de Aanbestedingswet 2012 zijn leidend voor het inkoopbeleid. Inkopen worden getoetst 
aan het beleid dat daarvoor is vastgesteld.  
 
Voor het doen van eventuele beleggingen of beleningen is het treasurystatuut vastgesteld dat is gebaseerd 
op de meest recente regeling beleggen, lenen & derivaten OCW 2016. 
 
Het privaat vermogen stelt de school in staat om activiteiten te ontplooien die verder gaan dan uitsluitend 
de onderwijstaak. Vanzelfsprekend worden deze middelen ingezet voor de leerlingen van onze school.  

 

7.6. Het personeelsbeleid 

Doelstellingen van het personeelsbeleid zijn:   

▪ Maximale professionele ontwikkeling van alle medewerkers;   

▪ Zoveel mogelijk autonomie, medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk;   

▪ Geïntegreerd werken, waarbij de leerlingen centraal staan;   

▪ Een lerende organisatie, waarin medewerkers hun expertise met elkaar en derden delen;   

▪ Flexibele medewerkers die inzetbaar zijn in meerdere leerroutes. 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Bevoegd en bekwaam 
Binnen MSG geven wij vorm aan de uitgangspunten in de CAO PO, de wet BIO en de wet BIG. Het grootste 
deel van de leerkrachten staat geregistreerd in het Lerarenregister. De schoolleiders staan in het 
Schoolleidersregister. Alle leerkrachten zijn bevoegd. Alle paramedici en onderwijsassistenten die medische 
handelingen mogen verrichten, volgen de door de wet BIG vereiste nascholing.  
 
Scholingsbeleid 
Het nascholingsbeleid wordt jaarlijks vastgesteld. Er zijn verschillende vormen van scholing: 
▪ Een aantal verplichte studiedagen; 
▪ Alle medewerkers kiezen uit een rijk palet van scholingsactiviteiten en beschikken over budget om met 

hun team keuzes te maken;  
▪ Elke afdeling krijgt een eigen budget, waarvan zij samen bepalen welke scholing zij daarvoor inkopen;  
▪ Budget op organisatieniveau om persoonlijke studiewensen van medewerkers te faciliteren. Dit betreft 

langdurige opleidingen waarvoor geen Lerarenbeurs (meer) beschikbaar is, die passen binnen de 
ambities en de kennisbehoefte van de school. 

 
Gesprekkencyclus 
De gesprekkencyclus bestaat uit drie onderdelen: het doelstellingengesprek, het functioneringsgesprek en 
het beoordelingsgesprek. De basis voor de gesprekken zijn de competentieprofielen. In de 
gesprekkencyclus en de persoonlijke begeleiding wordt bekeken hoe deze competenties geoptimaliseerd 
kunnen worden.  
 
Werving & Selectie 
Werving en selectie van nieuwe medewerkers gebeurt op basis van het functieprofiel, dat gebaseerd is op 
de benodigde kennis en competenties. Gestreefd wordt naar een evenredige vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen in het team en het management.  
 

7.7. Het gevoerde beleid gericht op de beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag 
Met medewerkers van wie gebleken is dat zij bij MSG minder goed op hun plaats zitten worden gesprekken 
gevoerd gericht op externe mobiliteit. De arbeidsmarkt is momenteel erg goed, waardoor de slagingskans 
groot is. Als gevolg daarvan kunnen de mogelijke uitkeringslasten, die uit een eventueel gedwongen ontslag 
voortvloeien, beperkt blijven. 

 

7.8. Duurzaamheid 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft voortdurend de aandacht. Waar mogelijk worden 
inkopen met betrekking tot energie, kopieerpapier etc. zoveel mogelijk gebaseerd op het ‘groen label’. Ook 
betrekken we onze inkopen zoveel mogelijk van lokale leveranciers, voor zover de Aanbestedingswetgeving 
dat ook toelaat. 
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8. ONDERWIJSSECTOR SPECIFIEKE THEMA’S 

8.1. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 
Het treasurybeleid is vastgelegd in het treasurystatuut dat is gebaseerd op de Regeling beleggen, lenen en 
derivaten OCW 2016. MSG voerde in 2017 geen actief beleggingsbeleid. De lage rente op obligaties leidde 
tot een laag of zelfs negatief netto rendement. MSG heeft daarom de liquide middelen ondergebracht op 
depositorekeningen. 
 

8.2. Prestatieboxgelden 
De prestatieboxmiddelen – op jaarbasis circa € 38.000 - worden volledig ingezet ten behoeve van de 
kwaliteitsverbetering van medewerkers. De middelen zijn ingezet voor de financiering van scholing, interne 
cursussen en trainingen en dergelijke. 

8.3. Huisvesting  
MSG is gehuisvest in de in 2012 opgeleverde multifunctionele accommodatie Atlent. Op korte en 
middellange termijn verwachten wij hierin geen veranderingen. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt 
over het groot onderhoud; het dagelijks onderhoud wordt door de gebruikers van het pand gezamenlijk 
bekostigd. 
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DEEL 2 – JAARREKENING 
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1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

1.1. Algemeen 

 
a. Activiteiten 
MSG is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Het belangrijkste doel is de leerlingen 
zodanig uit te rusten dat ze een plek kunnen verwerven binnen die samenleving en dat zij gezien worden 
als volwaardig mens. 
 
b. Continuïteit 
Het eigen vermogen van MSG bedraagt per 31 december 2018 € 5.111.000 positief. De in deze jaarrekening 
gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de stichting. 
 
c. Vestigingsadres, rechtsvorm en handelsregister 
Vestigingsadres: Kooikersweg 303 - 5223 KE  ’s-Hertogenbosch 
Rechtsvorm:  Stichting 
KvK-nummer:  4108.1019 
 
d. Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
MSG zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
 
e. Stelselwijzigingen 
In deze jaarrekeningen zijn geen stelselwijzigingen doorgevoerd. 
 
f. Groepsverhoudingen  
Per 1 januari 2018 waren de financiële gegevens van Stichting Steunfonds Gabriël in de jaarrekening 
verwerkt. De Stichting Steunfonds Gabriël is eind 2018 opgeheven. Conform de statuten van de stichtingen 
is het eigen vermogen overgedragen aan Stichting Gabriël.  
 
g. Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 
directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van MSG of de moedermaatschappij van 
MSG en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 
 
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 
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h. Toelichting op het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  
 

1.2. Verslaggevingsvoorschriften 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen. Deze bepalingen zijn van toepassing 
op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is tevens in overeenstemming met 
de bepaling van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 
 
a. Algemeen  
Voor zover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en verplichtingen in het 
algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of actuele waarde. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De baten en lasten 
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De gehanteerde grondslagen van 
waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 
 
b. Geldeenheid en taal 
Het jaarverslag wordt in de Nederlandse taal opgesteld en gepubliceerd en in euro’s uitgedrukt.  
 
c. Vergelijkende cijfers 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen 
zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen. 
 
d. Leasing 
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan 
de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als 
operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de 
lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. 
 
e. Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige 
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te 
betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: 
handelsportefeuille (financiële activa en financiële verplichtingen), gekochte leningen en obligaties, 
verstrekte leningen en overige vorderingen, investeringen in eigenvermogensinstrumenten, overige 
financiële verplichtingen en derivaten.  
 
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten 
(derivaten). Deze worden door de onderneming gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord 
indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet 
nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten 
derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt 
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.  
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Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, 
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 
transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.  
Indien instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met 
verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare 
transactiekosten deel uit van de eerste waardering. 
 
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden 
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname worden financiële 
instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 
 

1.3. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva 
 
a. Materiële vaste activa 
Waar van toepassing worden boekresultaten op materiele vaste activa verwerkt in de exploitatierekening. 
Jaarlijks wordt op balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief vastgesteld. Bijzondere waardeverminderingen hebben zich in het verslagjaar 2017 
niet voorgedaan.  
 
Gebouwen en terreinen 
Wanneer sprake is van economisch eigendom worden de gebouwen en terreinen gewaardeerd op basis 
van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijving. Afschrijving vindt lineair plaats 
op basis van de verwachte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.  
 
Inventaris, apparatuur en overige materiele vaste activa 
De inventaris, apparatuur en overige materiele vaste activa worden gewaardeerd op basis van de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijving. Afschrijving vindt lineair plaats op basis 
van de verwachte economische levensduur (zie de toelichting bij de afschrijvingslasten). 
 
b. Financiële vaste activa 
Deelnemingen 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten 
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. De nettovermogenswaarde 
wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de 
waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. 
 
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op 
nihil gewaardeerd. Indien en voor zover MSG in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de 
schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar 
schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. 
 
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare 
activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen 
toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering. 
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Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de 
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat. 
 
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend 
van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële 
waarde. 
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare 
waarde (zie verder de paragraaf ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa’); afwaardering vindt 
plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening. 
 
Vorderingen op deelnemingen 
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële 
waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele 
waardeverminderingen. 
 
Overige effecten 
De waarderingsgrondslagen van de overige effecten opgenomen onder de financiële vaste activa zijn gelijk 
aan de waarderingsgrondslagen voor de effecten onder de vlottende activa. Daarom wordt hiervoor 
verwezen naar de paragraaf Effecten. 
 
Latente belastingvorderingen 
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor 
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften 
enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat 
latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige 
fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen kunnen 
worden gecompenseerd. De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het 
einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor 
zover deze al bij wet zijn vastgesteld. 
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. 
 

Overige vorderingen 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige 
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. 
Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van 
disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat 
gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste 
waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere 
waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst-en-verliesrekening. 
 
c. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Stichting Gabriël beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor 
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende 
eenheid waartoe het actief behoort.  
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Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-
verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 
 

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er 
niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de 
gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de 
opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan 
de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren.  
Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de toekomstige netto 
kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief / de kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden 
deze kasstromen contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet wordt gehanteerd. De disconteringsvoet 
geeft geen risico’s weer waarmee in de toekomstige kasstromen al rekening is gehouden. 
 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet 
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor 
het actief zou zijn verantwoord. Een bijzondere waardevermindering van goodwill wordt niet 
teruggenomen. 
 
Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de stichting op iedere balansdatum of er objectieve 
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van 
financiële activa. Bij objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de stichting 
de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in 
de winst-en-verliesrekening. 
 

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de 
bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best 
mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van 
het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Het 
waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien de 
afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De 
terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de 
geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een 
bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 
 
Bij een investering in eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen kostprijs wordt de omvang van de 
bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het financiële actief en 
de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de actuele 
vermogenskostenvoet voor een soortgelijk financieel actief. Het bijzondere-waardeverminderingsverlies 
wordt slechts teruggenomen indien er aanwijzingen zijn dat een in voorgaande jaren in de jaarrekening 
verwerkt verlies als gevolg van waardevermindering niet meer aanwezig is of veranderd is. 
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d. Vlottende activa 
Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten 
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.  
 
Effecten 
Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en zijn voor waardering na eerste 
verwerking onder te verdelen in effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille en effecten die geen 
onderdeel zijn van de handelsportefeuille, zijnde eigen-vermogensinstrumenten of obligaties. 
Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden, na eerste verwerking, gewaardeerd tegen 
reële waarde. Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 
De onder de effecten opgenomen investeringen in eigen-vermogensinstrumenten, die geen onderdeel zijn 
van de handelsportefeuille en die niet beursgenoteerd zijn, worden gewaardeerd tegen kostprijs. Indien 
sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; 
afwaardering vindt plaats ten laste van de winst-en-verliesrekening. Indien van een dergelijk individueel 
effect de reële waarde onder de kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt ten laste 
van de winst-en-verliesrekening. De onder de effecten opgenomen investeringen in eigen-
vermogensinstrumenten, die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille en die beursgenoteerd zijn, 
worden gewaardeerd tegen reële waarde met ongerealiseerde waardeveranderingen via de 
herwaarderingsreserve. 
 
Gekochte, rentedragende obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien de reële waarde van een dergelijk individueel effect 
onder de (geamortiseerde) kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt ten laste van de 
winst-en-verliesrekening. Voor rentedragende effecten vindt verwerking van de rentebaten plaats tegen de 
effectieve-rentemethode. 
 
Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen 
reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via de winst-en-verliesrekening worden 
rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 
 
Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen 
reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via het eigen vermogen worden in de eerste 
waardering verwerkt. Bij verkoop van de effecten aan een derde worden de transactiekosten in de winst-
en-verliesrekening verwerkt. 
 
Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs worden verwerkt in de eerste waardering. 
 
Effecten als onderdeel van de vlottende activa hebben een looptijd korter dan een jaar. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije 
beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
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e. Passiva 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen vormt onder meer de buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting en 
wordt beïnvloed door de resultaatbestemming van exploitatieresultaten die ontstaan uit het verschil 
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. Een exploitatie-overschot wordt toegevoegd 
aan de algemene reserve; een exploitatietekort wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. De 
reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de 
toelichting op de balans. 
 
Voorzieningen 
De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, 
waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico`s niet op 
activa in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar 
waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico`s die op 
balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een 
deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum. 
 
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden 
met de blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente ad 1% (2017: 2,5%) als disconteringsvoet 
gehanteerd. 
 
De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande 
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum 
naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen 
aan deze personeelsleden. De voorziening loondoorbetaling bij ziekte wordt opgenomen tegen de contante 
waarde van de verwachte loondoorbetalingen gedurende het dienstverband. 
 
Pensioenvoorziening  
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke wordt gefinancierd 
door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De 
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder 
benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat 
van baten en lasten verantwoord. 
 
De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij 
ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies 
tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. 
 
Per 31 december 2018 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,0% (2017: 104,4%).  
 
Kortlopende schulden 
Schulden met een op de balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als 
kortlopend. 
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1.4. Staat van baten en lasten 
 
a. Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop 
ze betrekking hebben.  
 

b. Rijksbijdragen 
Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het 
Ministerie OCW. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van 
de Rijksbijdrage verantwoord.  
 
De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het waarop de toekenning betrekking hebben 
volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.  
 
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van 
de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten 
zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.  
 
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van 
baten en lasten verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen 
worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet 
bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is 
verlopen op balansdatum.  
 
c. Overige overheidsbijdragen 
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente, 
Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.  
 
d. Overige baten 
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van 
OCW/EZ, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend 
aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.  
 
e. Personeelsbeloningen 
Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 
 
Pensioenen 
Stichting Mytylschool Gabriël heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. 
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Mutaties in de 
pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor 
waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening.  
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f. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van 
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven 
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 
afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen. 
 
g. Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
 

1.5. Bepaling van het resultaat 
Onder baten en lasten wordt verstaan het resultaat op de staat van baten en lasten na dotaties, 
afschrijvingen en onttrekkingen aan de voorzieningen. Bij de bepaling van het baten en lasten resultaat 
wordt het voorzichtigheidsprincipe toegepast. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. De financiële en buitengewone baten & lasten worden afzonderlijk verantwoord in de staat van 
baten en lasten. Het resultaat wordt verwerkt in het eigen vermogen onder de algemene reserve waar 
vervolgens op grond van het voorstel tot bestemming van het resultaat toedeling kan plaatsvinden aan 
bestemmingsreserves in de balans.  
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2. BALANS PER 31 DECEMBER  

BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) 

in € 1.000 2018 2017 

Materiele vaste activa   
Inventaris en apparatuur 370                      409  

Leermiddelen 27                         29  

Totaal materiele vaste activa 397                      438  

    
Vorderingen   
Debiteuren 14 6 

Ministerie van OCW 317              341  

Overige vorderingen en overlopende activa 78                70  

Totaal vorderingen 409              417  

    
Liquide middelen 4.927 3.857 

    
Totaal activa 5.733 4.712 

    
Eigen vermogen   
Algemene reserve 3.526           3.246  

Bestemmingsreserves – publiek  833 833 

Bestemmingsreserves – privaat 752              21  

Totaal eigen vermogen 5.111 4.100 

   

Voorzieningen   
Personele voorziening 55 0 

Overige voorzieningen 38 82 

Totaal voorzieningen 93 82 

    

Vlottende passiva   
Crediteuren 106 44 

Belastingen en premies soc.verzek. 184 201 

Pensioenpremies 66 66 

Overige kortlopende schulden 1 6 

Overige overlopende passiva 172 213 

Totaal vlottende passiva 529 530 

    

Totaal passiva 5.733 4.712 
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3.  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

  Realisatie Begroot Realisatie 

in € 1.000 2018 2018 2017 

Rijksbijdragen OCW 6.033 5.809           6.187  

Overige overheidsbijdragen 48 39                37  

Overige baten 1.206 70              89  

Totaal baten 7.287 5.918 6.313 

     

Personele lasten 5.276 4.821           5.132  

Afschrijvingen 86 101                86  

Huisvestingslasten 389 337              343  

Overige lasten 525 448              401  

Totaal lasten 6.276 5.707 5.962 

Financiële baten en lasten 0 14                  7  

Exploitatiesaldo 1.011 225 358 

      

Resultaatbestemming 2018    

Bestemmingsreserve privaat 732   

Algemene reserve 322   

Subtotaal opheffen steunstichting 1.054   

Bestemmingsreserve privaat -1 (reguliere bedrijfsvoering) 

Algemene reserve -42 (reguliere bedrijfsvoering) 

Totaal 1.011   

    

 
De exploitatierekening 2018 sluit met een voordelig exploitatiesaldo van € 1.011.000 (2016: € 358.000 
voordelig). Exclusief het effect van het opheffen van de steunstichting ad € 1.054.000 bedraagt het 
resultaat uit de normale bedrijfsvoering € 43.000 nadelig. Ten opzichte van de begroting 2018 betekent dat 
een nadelig verschil van € 268.000. De belangrijkste oorzaak hiervan is de extra inzet van formatie vanaf 
het schooljaar 2018-2019.  
Het resultaat 2018 wordt als volgt bestemd: 
▪ Het vermogen van de opgeheven steunstichting is conform de statuten overgedragen aan Stichting 

Gabriël. Het vermogen bestond uit een deel privaat vermogen ad € 732.000 en een deel publiek 
vermogen ad € 322.000. In totaal dus € 1.054.000. 

▪ Het saldo inkomsten/bestedingen ouderbijdragen ad € 1.000 wordt onttrokken aan de private reserve 
niet-subsidiabel. 

▪ Het resterend deel ad € 42.000 van het exploitatieresultaat 2018 wordt onttrokken aan de algemene 
reserve. 
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4. KASSTROOM 2018 

KASSTROOM 2018 

In € 1.000 2018 2017 

1.     Kasstroom operationele activiteiten   

    

Resultaat 1.011 346 

    

Aanpassingen voor:   

Afschrijvingen 86 86  

Mutaties voorzieningen 11 7  

  97 93  

Mutatie vlottende middelen:   
Vorderingen  8 -28 

Schulden -1 -223 

  7 -251 

    

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.115 188 

    

Ontvangen interest 1 5 

Betaalde interest -1 -1 

  0 4 

    

Totaal kasstroom operationele activiteiten 1.115 192 

    

2.     Kasstroom investeringsactiviteiten   

Investeringen materiele vaste activa -45 -28  

Totaal kasstroom investeringsactiviteiten -45 -28  

    
Mutatie liquide middelen 1.070 164 

    
Liquide middelen 1 januari 3.857 3.693 

Mutatie 1.070 164 

Liquide middelen 31 december 4.927 3.857 
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5. TOELICHTING OP DE BALANS 

5.1. Vaste activa 

 
MATERIELE VASTE ACTIVA 

In € 1.000 Totaal Overige mva 
Inventaris en 
apparatuur Leermiddelen 

       

Boekwaarde 1 januari 2018     

Aanschafwaarde 1.103 2 1.011 90 

Cumulatieve afschrijvingen -665 -2 -602 -61 

Per saldo boekwaarde 438 0 409 29 

        

Mutaties 2018       

Investeringen 46 0 40 6 

Afschrijvingen -87 0 -79 -8 

Per saldo mutaties -41 0 -39 -2 

     

Boekwaarde 31 december 2018   

Aanschafwaarde 1.149 2 1.051 96 

Cumulatieve afschrijvingen -752 -2 -681 -69 

Per saldo boekwaarde 397 0 370 27 

      

 
Afschrijvingspercentages  
Inventaris en apparatuur 5% - 10% 
ICT   25% - 33,3%  
Leermiddelen  16,7% 

 

5.2. Vlottende activa 

De waarde van de vlottende activa per 31 december is als volgt opgebouwd. 
 

VLOTTENDE ACTIVA 

In € 1.000 2018 2017 

    

Vorderingen 1)   

Debiteuren 14 6 

Ministerie van OCW 317              341  

  331              347  

    

Overige vorderingen   

Gemeente Den Bosch 26                 -    

    

Overlopende activa   

Vordering Tolbrug -                54  

Vordering SWZ -                  6  

Overige vorderingen en overlopende activa 18 - 

Debiteuren transitoria 34                  10  

  52                70  
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VLOTTENDE ACTIVA 

In € 1.000 2018 2017 

Totaal vorderingen en overlopende activa 409              417  

      

1) de vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar; een voorziening voor oninbaarheid wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

5.3. Liquide middelen 

LIQUIDE MIDDELEN 

In € 1.000 2018 2017 

     

Kas 2                  2  

Betaalrekeningen 3.041           2.009  

Diverse bankrekeningen 260              226  

Vermogensbeheer rekening 1.000           1.000  

Spaarrekening 624              620  

  4.927 3.857 

      

 
 

5.4. Eigen vermogen 
In onderstaande tabel is het verloop van de eigen vermogenspositie toegelicht. Het voordelig 
exploitatieresultaat 2018 is in de kolom resultaat verwerkt.  
 

EIGEN VERMOGEN       

in € 1.000 01-01-18 Resultaat 31-12-18 

Algemene reserve 3.246 280 3.526 

        

Bestemmingsreserves publiek       

Afdekking  risico's 833 0 833 

Subtotaal publiek 833 0 833 

        

Bestemmingsreserves privaat       

Privaat algemeen - 731 731 

Niet-subsidiabel 21 - 21 

Subtotaal privaat 21 731 752 

        

Totaal bestemmingsreserves 854 731 1.585 

        

Totaal eigen vermogen 4.100 1.011 5.111 
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Toelichting op de reserves: 

• De bestemmingsreserve afdekking risico's is gevormd naar aanleiding van de in 2014 uitgevoerde risico 
analyse. Het is een optelsom van diverse, in kaart gebrachte risico's. Voor een verdere specificatie van 
de opbouw wordt verwezen naar de uitgebreide risicoanalyse. In 2019 wordt deze reserve herijkt. 

• De bestemmingsreserve privaat algemeen is ontstaan uit de door de voormalige Stichting Steunfonds 
Gabriël uit de opheffing van het steunfonds overgedragen private middelen. 

• De bestemmingsreserve niet-subsidiabel is gevormd met als doel de kosten van toekomstige 
buitenschoolse activiteiten op te vangen. 

 

5.5. Voorzieningen 

VOORZIENINGEN             

In € 1.000 01-01-18 Dotatie Onttrekking 31-12-18 < 1 jaar => 1 jaar 

Langdurig zieken 16 22 0 38 24 14 

Jubilea 66 0 11 55 6 49 

Totaal 82 22 11 93 30 63 

              

 
Toelichting 
Het groot onderhoud aan het Atlent gebouw waarin MSG is gehuisvest wordt uitgevoerd door de gemeente 
Den Bosch. MSG betaalt hiervoor een vergoeding aan de gemeente. Een voorziening groot onderhoud is 
daarom voor MSG niet noodzakelijk. De afspraken met betrekking tot het groot onderhoud zijn eind 2017 
door de gemeente bevestigd. De kosten van het dagelijks onderhoud zijn afgedekt in de 
exploitatiebegroting.  
 
De voorziening langdurig zieken is gevormd voor toekomstige salariskosten van langdurig zieken, bij wie 
geen zicht is op (volledig) herstel. Op individueel niveau is per medewerker de situatie rondom de ziekte 
beoordeeld, rekening houdend met het dienstverband, de ziekteduur en het uitzicht op gedeeltelijk of 
geheel herstel. 
 
De voorziening voor Jubilea wordt bij opmaak van de begroting voorafgaand aan het kalenderjaar 
beoordeeld en berekend op basis van de op balansdatum bestaande aanspraken voor de komende tien 
jaren. De berekening is gebaseerd op: 

• Leeftijd per medewerker; 

• Gehele personeelsbestand; 

• Jaren dienstverband per medewerker; 

• Omvang dienstbetrekking; 

• Jubileum bij 25‐jarig 50% gratificatie, bij 40‐jarige diensttijd 100%; 

• Gratificatie berekend op individuele salarisgegevens rekening houdend met verwachte gemiddelde 
salarisstijging op lange termijn en een disconteringsvoet; 

• Berekening tegen contante waarde; 

• Rekening houdend met een blijfkans. 
 

Met ingang van 2015 kunnen medewerkers ook sparen in het kader van ‘duurzame inzetbaarheid’. Met de 
medewerkers zijn ultimo 2018 geen ‘spaar’afspraken terzake gemaakt zodat ook geen voorziening hiervoor 
is ingesteld. 
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5.6. Kortlopende schulden 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

In € 1.000 2018 2017 

    
Kortlopende schulden   
Crediteuren 106 44 

Belastingen/premies soc.verzekeringen 184 201 

Pensioenpremies 66 66 

  356 311 

Overige kortlopende schulden   

Netto salarissen 1 6 

  1 6 

Overlopende passiva   

Vakantie-uitkering/vakantiedagen 149 162 

Vooruitontvangen  6  

Crediteuren transitoria 6 36 

Overige  11 15 

  172 213 

    

Totaal kortlopende schulden 529 530 

      

 

5.7. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Tot de niet uit de balans blijkende verplichtingen worden gerekend de contracten met dienstverleners, 
huurcontracten, leasecontracten etc. De belangrijkste zijn hieronder opgenomen. Een aantal contracten 
voor de levering van energie, beveiliging, onderhoud e.a. is afgesloten op basis van mantelcontracten die 
door Signumonderwijs met partijen zijn overeengekomen. Signumonderwijs bewaakt de vervaldata van de 
verschillende contracten en verzorgt de hercontractering met partijen waarbij de bepalingen in de 
aanbestedingswetgeving worden nageleefd. De totale contractwaarde van de verschillende contracten 
bedraagt op jaarbasis circa € 65.000. MSG heeft zelf een beperkt aantal contracten afgesloten die 
hieronder zijn vermeld. 
 

Prestatie Waarde op 
jaarbasis 

Looptijd 

Mantelcontracten (Signum) € 65.000 Onbepaald 
Schoonmaak € 80.000 Onbepaald 
Accountant (2016) € 20.000 4 jaar 
Kopieermachines (Ricoh) € 21.000 4 jaar 

Onderhoud installaties (Bevers) € 15.000 1 jaar 

Onderhoud lift (Kone) €   7.000 1 jaar 

Dienstverlening (ONS) € 55.000 Onbepaald 

Afas, Pro-Active en TIG (ONS) € 23.000 Onbepaald 

Totaal € 286.000  

   

Daarnaast levert MSG diensten in de vorm van externe dienstverlening. In het kader van de lopende 
afspraken wordt komend jaar circa 3,5 fte ingezet om deze vorm van dienstverlening vorm te geven. De 
kosten daarvan bedragen circa € 280.000. Na 2017 zullen de kosten afnemen door de afbouw van de 
formatie voor de externe dienstverlening. De noodzaak daartoe is gebaseerd op een afnemende 
inkomstenstroom bij de samenwerkingsverbanden. 
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Duurzame inzetbaarheid 
Er zijn geen afspraken gemaakt met werknemers van 57 jaar en ouder met betrekking tot het sparen van tijd 
in het kader van de regeling duurzame inzetbaarheid. Werknemers nemen zoveel mogelijk de beschikbare 
tijd op. In deze jaarrekening is daarom geen voorziening ingesteld voor de waarde van de door werknemers 
gespaarde uren.  
 
5.8. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
Na balansdatum hebben zich geen relevante belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zouden 
kunnen zijn op de getrouwheid van het beeld dat van dit jaarverslag verwacht mag worden. 
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6. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 

Hierna is een specificatie opgenomen van de in de resultatenrekening verwerkte baten en lasten. Een 
analyse daarvan is opgenomen in paragraaf 7.2 van het bestuursverslag. 
 

RIJKSBIJDRAGEN OCW 

  Realisatie Begroting Realisatie 

In € 1.000 2018 2018 2017 

Rijksvergoeding OCW 5.545 5.283 5.535 

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs 488 526 652 

     

Totaal 6.033 5.809 6.187 

        

 
Verantwoording inzet middelen verlaging werkdruk 
Met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 ontvangt de school van het ministerie van OCW een extra 
vergoeding voor het verlagen van de werkdruk. Gebaseerd op 211 leerlingen en een bedrag van € 155,55 
per leerling betekent dat een bedrag van € 32.800 voor het schooljaar 2018-2019. Door de onderwijsteams 
zijn voorstellen gedaan tot de inzet van deze extra middelen die, met instemming van de MR, hebben 
geleid tot de keuze voor extra onderwijsassistentie in de klas. De mogelijkheden om ook met niet-financiële 
maatregelen de werkdruk te verminderen worden onderzocht.  
 

SUBSIDIES GEMEENTEN 

  Realisatie Begroting Realisatie 

In € 1.000 2018 2018 2017 

Vergoeding gymzaal 38 39 37 

Subsidie buurtsportcoach 10 - - 

    

Totaal 48 39 37 

        

 

OVERIGE BATEN 

  Realisatie Begroting Realisatie 

In € 1.000 2018 2018 2017 

Verhuur onroerende zaken 51 54 11 

Vergoeding detachering 4 - - 

Ouderbijdragen 12 13 19 

Overige baten 84 3 59 

Opheffen steunfonds 1.055 - - 
     

Totaal 1.206 70 89 

        

Onder de overige baten is een aantal bijzondere, niet begrote posten opgenomen: vergoeding UWV inzake 
uitbetaalde transitievergoeding (€ 13.000) en een subsidie muziekonderwijs (€ 20.000). 
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PERSONEELSLASTEN 

  Realisatie Begroting Realisatie 

In € 1.000 2018 2018 2017 

Lonen en salarissen  3.541  3.681 

Sociale lasten 676  501 

Pensioenlasten 482  481 

Subtotaal lonen en salarissen 4.699 4.358 4.663 

    

Dotatie personele voorzieningen 21 7 7 

Diensten derden 381 288 360 

Opleiden en ontwikkelen 91 71 60 

Reis en verblijfkosten 6 55 10 

Arbo 35 18 31 

Overige  70 24 45 

Subtotaal overige personele lasten 604 463 513 

Af: ontvangen uitkeringen -27 0 -44 

     

Totaal 5.276 4.821 5.132 

        

 
Aantal fte 

  Realisatie Begroting Realisatie 

 
2018 2018 2017 

DIR 1,00 1,00 1,00 

OP 42,75 34,74 36,94 

OOP 30,31 37,07 39,34 

     

Totaal 74,06 72,81 77,28 

        

 

AFSCHRIJVINGLASTEN 

  Realisatie Begroting Realisatie 

In € 1.000 2018 2018 2017 

Inventaris en apparatuur 78 92 78 

Leermiddelen 8 9 8 

     

Totaal 86 101 86 
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HUISVESTINGSLASTEN 

  Realisatie Begroting Realisatie 

In € 1.000 2018 2018 2017 

Verg groot onderhoud aan gemeente 69 63 72 

Dotatie vz. groot onderhoud - 15 - 

Klein onderhoud 88 60 65 

Energie en water 103 78 86 

Schoonmaakkosten 115 102 100 

Heffingen 5 9 12 

Tuinonderhoud 7 8 6 

Overig 2 2 2 

     

Totaal 389 337 343 

        

 

OVERIGE LASTEN 

  Realisatie Begroting Realisatie 

In € 1.000 2018 2018 2017 

Administratie en beheer 102 89 99 

Begeleiding / advies 81 35 42 

Bestuur en RvT 25 45 49 

Buitenschoolse activiteiten 13 16 19 

Contributies 6 15 6 

Culturele vorming 6 7 7 

Inventaris en apparatuur 59 53 74 

Leermiddelen 72 63 39 

MR 1 2 1 

PR / Communicatie 23 20 2 

Repro 45 40 34 

Telefoon en porti 13 16 13 

Verzekeringen 3 3 3 

Overige 59 22 0 

Accountant:     

Controle van de jaarrekening boekjaar 13 15 13 

Andere controlewerkzaamheden 4 7 - 

      

Totaal 525 448 401 

        

 
FINANCIELE BATEN EN LASTEN 

  Realisatie Begroting Realisatie 

In € 1.000 2018 2018 2017 

Financiële baten  1 15 8 

Financiële lasten -1 -1 -1 

     
Per saldo 0 14 7 
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7. VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 

 
Het exploitatieresultaat 2018 bedraagt € 1.011.000 voordelig. De directeur- bestuurder stelt de Raad van 
Toezicht voor het voordelig rekeningresultaat als volgt te bestemmen: 
 
Resultaatbestemming 2018    

Bestemmingsreserve privaat - algemeen € 732.000   

Algemene reserve  € 322.000   

Subtotaal opheffen steunstichting  € 1.054.000   

Bestemmingsreserve privaat -€ 1.000 (reguliere bedrijfsvoering) 

Algemene reserve -€ 42.000 (reguliere bedrijfsvoering) 

Totaal € 1.011.000   

    

 
 

 

 



 
 

Jaarverslag 2018 kenmerk 01.00 / 2019-514  53 

 

8. BIJLAGEN 

 

8.1. Overzicht B7 - Verbonden partijen 
Met onderstaande samenwerkingsverbanden vormt MSG, doordat de voorzitter van de Raad van Bestuur 
participeert in het samenwerkingsverband, een zogenaamde verbonden partij.  
 
VERBONDEN PARTIJ MET BELANG IN BEVOEGD GEZAG  

Statutaire naam Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel 

Code  
activiteiten  
(één of meer) 

Deelname 
percentage 

Primair onderwijs     

SWV 30.05 De Meijerij  Stichting Den Bosch Overige 0% 

SWV 30.06  Stichting Oss Overige 0% 

     

Voortgezet onderwijs     

SWV 30.05 De Meijerij  Stichting Den Bosch Overige 0% 

SWV 30.06  Stichting Oss Overige 0% 
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8.2. Overzicht doelsubsidies OCW (model G) 

 

MODEL G: DOELSUBSIDIES OCW 

        

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a) 

              

  Toewijzing 
Ont 

vangen Lasten t/m Stand begin Ontvangen Lasten Vrijval 
Stand 

ultimo 
Prestatie 
afgerond 

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag t/m 2017 2017 2018  2018 2018 2018 2018  
Niet van toepassing - - - - - - - - - -  

Totaal    - - - - - - - -  

              

G2 Subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b) 

        

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar 

Niet van toepassing       

        

G2-B Doorlopend tot in volgend verslagjaar 

Niet van toepassing       

            

 



 

 

 
 

8.3. Opgave ingevolge de Wet Normering Topinkomens 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op MSG. Het totaal aantal complexiteitspunten 
voor de Mytylschool Gabriël is 7. Het voor MSG toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 133.000. 

 
1. Bezoldiging topfunctionarissen 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 
de 13e maand van de functievervulling. 

 
 2018 2017 

Naam  I.B. Oelen I.B. Oelen 
Functiegegevens Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling 1 januari – 31 december 1 januari – 31 december 
Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0 
(fictieve) dienstbetrekking Ja Ja 
   
Bezoldiging   
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 98.523 € 92.692 
Beloningen betaalbaar op termijn € 16.786 € 15.755 
Subtotaal € 115.309 € 108.447 
‐/‐ onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 
terugontvangen bedrag 

- - 

Totaal bezoldiging € 115.309 € 108.447 
   
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 133.000 € 129.000 
   
Toelichting op de overschrijding  Nvt Nvt 
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

Nvt Nvt 

 

 



 

 

56 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
 

Kalenderjaar 2018      
Naam  H.A.W. Snijders J.A. van Grieken J.J. Joppe W. Peters G. Schiferli 
Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT 
Aanvang en einde functievervulling 2018 01-01 tm 31-12  01-01 tm 31-12  01-01 tm 31-12  01-01 tm 31-12  01-01 tm 31-12  
      
Bezoldiging      
Totale bezoldiging € 9.798 € 6.998 € 6.998 € 6.998 € 6.998 
‐/‐ onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 
terugontvangen bedrag 

- - - - - 

Totaal bezoldiging € 9.798 € 6.998 € 6.998 € 6.998 € 6.998 
      
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 19.950 € 13.300 € 13.300 € 13.300 € 13.300 
      
Toelichting op de overschrijding  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 
Toelichting op onverschuldigde betaling Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 
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Kalenderjaar 2017      
Naam  H.A.W. Snijders J.A. van Grieken J.J. Joppe W. Peters G. Schiferli 
Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT 
Aanvang en einde functievervulling 2017 01-01 tm 31-12  01-01 tm 31-12  01-01 tm 31-12  01-01 tm 31-12  01-01 tm 31-12  
      
Bezoldiging      
Totale bezoldiging € 9.798 € 6.998 € 6.998 € 6.998 € 6.998 
‐/‐ onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 
terugontvangen bedrag 

- - - - - 

Totaal bezoldiging € 9.798 € 6.998 € 6.998 € 6.998 € 6.998 
      
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 19.350 € 12.900 € 12.900 € 12.900 € 12.900 
      
Toelichting op de overschrijding  Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 
Toelichting op onverschuldigde betaling Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

 
Complexiteitspunten   
Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 4 
Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1 
Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren  2 
Totaal aantal complexiteitspunten 7 
Bezoldigingsklasse  C 
Bezoldigingsmaximum  € 133.000 
 
 
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het 
individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

 
 

 



 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van 

Stichting Gabriel  

Kooikersweg 303 

5223 KE 'S-HERTOGENBOSCH 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Gabriel te 'S-HERTOGENBOSCH 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Gabriel op           

31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten 

rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 

2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2018; 

(2) de staat van baten en lasten over 2018; en 

(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor  

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Gabriel zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan 

aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

 



 

 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de 

anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 (j) 

Uitvoeringsregeling WNT 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 

ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 

artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
 andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 

• de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 

informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 

en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2018 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 

 

 

 



 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor 

de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de  

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 

beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 

gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 

verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 

zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 

fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel.  

 

 

 



 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 

waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 

Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude, 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-  

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en  

geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking  

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan  

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten  

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het  

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteits-

veronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 

controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 

activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 

onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 

in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 

Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en 

de daarin opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 

 

 

 



 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 

interne beheersing. 

 

Eindhoven, 26 juni 2019 

Wijs Accountants 

 

 

Was getekend: M.M.P.G van Os MSc RA 

 

 

Kenmerk: 2019.0219.conv 
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN  

 
 Afkorting Voluit 

1.  AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 
2.  BW Burgerlijk Wetboek 
3.  cao Collectieve Arbeidsovereenkomst 
4.  EMB Ernstig Meervoudig Beperkt 
5.  HGW Handelingsgericht Werken 
6.  IB-er Interne Begeleider 
7.  IVO  Indicatiestelling Vanuit Onderwijsbehoeften 
8.  KEC KinderExpertiseCentrum 
9.  LIST Lezen IS Top 
10.  MJOP Meerjaren onderhoudsplan 
11.  MR Medezeggenschapsraad 
12.  MSG Mytylschool Gabriël 
13.  MT Managementteam 
14.  OCW (Ministerie) Onderwijs Cultuur Wetenschap 
15.  OPP Ontwikkelingsperspectief 
16.  OR Ouderraad 
17.  PDCA Plan-Do-Check-Act 
18.  PO Primair Onderwijs 
19.  PROO Praktijkondersteuning  
20.  RvT Raad van Toezicht 
21.  SO Speciaal Onderwijs 
22.  TBV Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
23.  TLV Toelaatbaarheidsverklaring 
24.  VMBO Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs 
25.  VO Voortgezet Onderwijs 
26.  VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs 
27.  Wet BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
28.  Wet BIO Beroepen In Onderwijs 
29.  WKR Werk Kosten Regeling 
30.  ZML Zeer Moeilijk Lerend 

 

 
 

 


