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1.

INLEIDING

Het Strategisch Beleidsplan 2014 – 2018 (SBP) geeft een beschrijving van de doelstellingen die Winkler Prins voor
de genoemde jaren wil realiseren. In 2014 is hiermee een start gemaakt en in 2017 werken we er verder aan. Dit
SBP is in 2013 ontwikkeld met medewerking van velen binnen en buiten de school en kan daardoor rekenen op veel
draagvlak. We willen de school zijn met aantrekkingskracht.
De kernboodschap van dit SBP is:
Winkler Prins: Onderwijskundig cultureel erfgoed in de Veenkoloniën, eigentijds en toekomstgericht.
De hoofdthema’s van ons SBP:
•
In dialoog
•
Plezier in leren
• Plezier in werken
• Voortbouwend op kwaliteit.
Medewerkers van Winkler Prins werken vanuit onze kernwaarden: betrokken, authentiek, respectvol, kwaliteitsgericht.
De inzet en motivatie van onze medewerkers is het werkelijke kapitaal van Winkler Prins. Winkler Prins is een
school die al ruim 150 jaar kan bogen op een goede basiskwaliteit met positieve beoordelingen en waardering
van de leerlingen, medewerkers, ouders, inspectie en andere belanghebbenden. We weten ons een gewaardeerd
partner in het maatschappelijke veld, getuige de veelvoud aan projecten en contacten met organisaties en instanties
buiten de school. Winkler Prins heeft deze basiskwaliteit en positieve waardering altijd weten te koppelen aan een
zorgvuldig financieel beleid waarbij het de insteek is de beschikbare middelen zo veel mogelijk naar het primaire
proces te laten gaan.
In 2017 willen we voortbouwen op onze tradities van degelijkheid, kwaliteit en vernieuwing. Onze maatschappij
is volop in beweging. Er wordt veel van de school en de medewerkers verwacht. We blijven dan ook nieuwe
maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen oppakken en integreren in ons onderwijs. Hierdoor wordt
ons onderwijs nog meer toekomstgericht. Het zal er voor zorgen dat onze leerlingen op een goede wijze hun weg
kunnen vinden in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij van morgen.
2017 zal in het teken staan van drie grote thema’s. In samenspraak met de school ontwikkelen we een nieuw
strategisch beleidsplan voor de jaren 2018 – 2022. Huisvesting wordt ook een belangrijk thema: nieuwbouw voor
vmbo en brugjaar, de revitalisatie van de Raadsgildenlaan 1 en de aankoop van de locatie aan de Parallelweg.
Tot slot is er de veranderde bestuursvorm voor de school vanaf 2017: van bestuurscommissie naar een raad van
toezichtmodel.
De financiële positie van de school in het begrotingsjaar 2017 is goed. Er is genoeg ruimte om extra middelen de
school in te laten vloeien ten behoeve van onderwijsontwikkeling. We denken dat we een goede balans hebben tussen
het faciliteren van het primaire proces, de ondersteunende processen binnen de school, onderwijsontwikkeling en
een zorgvuldig financieel beleid waarbij niet alleen het komend jaar van belang is maar ook zeker de jaren daarna.
In dit beleidsdocument worden in hoofdstuk 2 de verschillende strategische agenda’s beschreven: het SBP Winkler
Prins 2014 - 2018 en het Sectorakkoord VO 2014 - 2017. In hoofdstuk 3 volgt de concretisering van dit strategische
beleid voor 2017. De hoofdstukken 4 en 5 geven een beschrijving van een aantal ontwikkelingen buiten en binnen
de school die in 2017 van invloed zijn op het strategisch beleid, de dagelijkse gang van zaken en de financiële
ruimte van Winkler Prins. Hoofdstuk 6 bevat het totaaloverzicht van de begroting 2017 met daarbij een toelichting.
Hoofdstuk 7 laat de meerjarenbegroting versie najaar 2016 zien, inclusief de vernieuwde risicoanalyse. Hoofdstuk
8 geeft een korte samenvatting en een beschouwing op 2017 en de periode daarna.
De begroting 2017 is als bijlage toegevoegd. De begroting zoals in dit document gepresenteerd, is een
conceptbegroting en wordt pas definitief na consultatie van het MT, advies van de MR en goedkeuring van de
Raad van Toezicht. De bestuurder stelt vervolgens de begroting vast. Daarna kan de gemeenteraad van Veendam
desgewenst nog een zienswijze kenbaar maken. Dit beleidsplan en deze begroting zijn tot stand gebracht door
de inzet en betrokkenheid van vele medewerkers binnen en buiten de school. We willen iedereen die hieraan
heeft meegewerkt bedanken. Het heeft gezorgd voor een levendig document dat op een goede wijze tot stand is
gekomen en waarvan wij hopen dat velen hun invloed hierin zullen herkennen.
Namens het managementteam
Ferdinand Vinke								
Bestuurder Winkler Prins
Beleidsplan en begroting 2017
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2.

STRATEGISCHE AGENDA’S

Inleiding
Eind 2013 heeft de Bestuurscommissie Winkler Prins de strategische agenda voor de jaren 2014 – 2018
vastgesteld. Een half jaar later werd het Sectorakkoord VO 2014 – 2017 (Sectorakkoord) afgesloten tussen
de VO-raad en de minister van OCW. Hieronder worden beide strategische agenda’s kort beschreven en
de onderlinge relatie toegelicht.
Het Strategisch Beleidsplan Winkler Prins 2014 - 2018
In het strategisch beleid voor de Winkler Prins is het overkoepelende doel:
Winkler Prins: de school met aantrekkingskracht
Al vanaf 1866 is Winkler Prins een toonaangevende school voor openbaar voortgezet onderwijs, sterk
geworteld in de Veendammer samenleving en de regio. Wij zijn de school waar jonge mensen graag zijn
voor een plezierige schooltijd.
Wij zijn ook de school waar betrokken, gemotiveerde, bevoegde en bekwame medewerkers graag willen
werken aan het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen. Winkler Prins zorgt voor
kwalitatief goed onderwijs en een passende begeleiding van onze leerlingen.
Onze veilige en ambitieuze leeromgeving geeft ouders en verzorgers het vertrouwen dat het beste in hun
kinderen naar boven wordt gehaald.
Het eigentijdse en innovatieve onderwijs biedt onze leerlingen maximale kansen succesvol hun weg te
vinden bij vervolgonderwijs, beroep en maatschappij.
Onze visie valt onder te verdelen in vier thema’s:
1. In dialoog
De dialoog is de belangrijkste cultuuruiting op onze school. De dialoog staat voor:
• Open communicatie en elkaar aanspreken
• Onderling vertrouwen en sterke betrokkenheid
• Nieuwsgierigheid en delen van ervaringen
• Onderlinge waardering en gelijkwaardigheid.
Alleen wanneer er een oprechte dialoog is, kan er sprake zijn van een samenwerking waarin we open zijn
naar elkaar en vertrouwen hebben in elkaar. Dat is nodig om samen te komen tot optimale prestaties en
plezier in werken en leren. Optimale prestaties komen ook tot stand door een goede samenwerking met de
ouders van onze leerlingen.
2. Plezier in leren
Wij bieden kansen om talenten optimaal te ontplooien, zodat jongeren als mens tot bloei kunnen komen.
Wij helpen hen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die weten wie zij zijn, wat
zij kunnen en wat zij willen. We sluiten aan bij de belevingswereld en hulpvragen van onze leerlingen en
bieden hulp en begeleiding, zoveel als nodig en mogelijk is. Voor ieder is er een passende leerroute. We
leren samenwerken en samenleven. Talentontwikkeling doen we breed, ook op het gebied van sport, kunst
en maatschappij.
3. Plezier in werken
Mensen werken graag op onze school. Betrokkenheid bij het werk en passie voor het werken met jonge
mensen zijn voorwaarden voor iedereen die op onze school wil komen werken. Collegialiteit, sociale
betrokkenheid en een goede onderlinge sfeer vergroten het plezier in werken. Dat alles in een werkomgeving
waarin de professionele medewerker ruimte krijgt zijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het team
en de leerling.
Er is ruimte voor ambitie. Initiatief wordt verwacht van iedereen. Samen werken we aan de ontwikkeling van
onze organisatie. We realiseren aansprekende resultaten waar we trots op mogen zijn.
4. Voortbouwen op kwaliteit
We kunnen onze ambities alleen waarmaken vanuit een gezonde financiële bedrijfsvoering. Daarvoor zijn
we samen verantwoordelijk. De onderliggende processen, randvoorwaarden en diensten zijn minimaal
voldoende om de doelstellingen van onderwijs mogelijk te maken. Dienstbaarheid is vanzelfsprekend. We
werken effectief en efficiënt en zoeken voortdurend naar mogelijkheden voor een optimale huisvesting. We
communiceren transparant over onze opbrengsten, zowel binnen de school als ook daarbuiten. Dit alles
vraagt om een juiste balans tussen mensgericht en resultaatgericht werken.
6
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Kernwaarden
Onze school heeft vier kernwaarden benoemd als uitgangspunt. Deze vormen de basis voor het samen
realiseren van de aantrekkelijke, ambitieuze leer- en werkomgeving.
• Authentiek:
In een open en veilige leer- en werkomgeving kan en mag iedereen zichzelf zijn
• Respectvol:
We werken samen op basis van gelijkwaardigheid en respect
• Betrokken:
Ieder voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn en welbevinden van de ander; we laten niemand
alleen en niemand achter
• Kwaliteitsgericht:
We willen het beste in leerlingen en in ons zelf naar boven blijven halen. We stellen eisen aan elkaar
en spreken met elkaar over de behaalde resultaten. Dit vraagt van iedereen een open houding en de
permanente bereidheid om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. We verliezen onze eigen
ontwikkeling nooit uit het oog.
Sectorakkoord VO 2014-2017
In het voorjaar 2014 heeft de VO-raad met het ministerie van OCW het Sectorakkoord VO 2014-2017
afgesloten. In het Sectorakkoord staan afspraken over doelstellingen, maatregelen en investeringen voor
het voortgezet onderwijs in de periode tot en met 2017.
De in het Sectorakkoord geformuleerde ambities zijn ook een goede weerslag van de opbrengsten van de
VO2020-tour die de VO-raad in het voorjaar van 2014 organiseerde voor schoolleiders, bestuurders en
docenten. Tijdens deze tour zijn concrete ideeën uit de sector opgehaald om tot een samenhangende visie
op het onderwijs van de toekomst te komen.
Hoofdlijnen Sectorakkoord VO 2014-2017
Het akkoord is een document van ruim 30 pagina’s. Hieronder wordt op hoofdlijnen het akkoord beschreven.
Het akkoord begint met het vaststellen van een aantal trends in een snel veranderende wereld:
1. Er wordt vastgesteld dat het Nederlandse onderwijs degelijk en van goede kwaliteit is
2. Er worden andere eisen gesteld aan het onderwijs door een veranderende omgeving:
• Krimp
• Pluriformiteit leerlingpopulatie
• Globalisering
3. De antwoorden moeten gevonden worden in:
• Organisatorische aanpassingen
• Maatwerk
• Wendbaarheid en weerbaarheid.
Centrale doelstelling
De centrale doelstelling van het akkoord is toekomstbestendigheid voor de jaren 2014 – 2017.
Deze doelstelling is vertaald in drie hoofdcategorieën en zeven ambities:
Categorie 1: Toekomstbestendig onderwijs:
1. Uitdagend onderwijs voor elke leerling
2. Eigentijdse voorzieningen
3. Brede vorming voor alle leerlingen
4. Partnerschap in de regio
Categorie 2: Professionele scholen:
5. Scholen als lerende organisaties
6. Toekomstbestendigheid organiseren: koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling
Categorie 3: Rekenschap en verantwoording:
7. Nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht.
De genoemde ambities worden hieronder op hoofdlijnen toegelicht.
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Ambitie 1: Uitdagend onderwijs voor elke leerling
• De leerling moet op zijn eigen niveau uitgedaagd worden
• Structuur moet de leerling volgen, niet andersom
• Maatwerk
• Gepersonaliseerd leren
• Ambitie van de leerling is uitgangspunt
• Streven naar flexibilisering van de organisatie
• Leren is sociaal proces: kennis en vaardigheden krijgen betekenis in de sociale context
Concreet betekent dit o.a.:
• Reductie van het aantal zittenblijvers
• Meten tevredenheid van de leerlingen
• Vergroten regelruimte door experimenteren met regels mogelijk maken.
Ambitie 2: Eigentijdse voorzieningen
• Nieuwe technologische mogelijkheden vragen een goed samenspel met pedagogische en didactische
uitgangspunten van scholen en docenten
• Streven naar een betere benutting van de ICT-mogelijkheden als middel om gepersonaliseerd leren
te ondersteunen en meer maatwerk mogelijk te maken
Concreet betekent dit o.a.:
• Leerlingen worden meer uitgedaagd en presteren beter door maatwerk en differentiatie bij
digitalisering
• VO-sector zorgt voor digitaal lesmateriaal dat gepersonaliseerd leren ondersteunt
• OCW, VO-raad en aanbieders zorgen voor voldoende digitale leermiddelen.
Ambitie 3: Brede vorming voor alle leerlingen
• Een school biedt meer dan het behalen van een diploma
• Er komt een plusdocument: een persoonlijk document van leerlingen met als inhoud de gevolgde
talentprogramma’s, stages (competenties), loopbaan (LOB), burgerschap, ondernemerschap,
creativiteit en sport
• Dit vraagt om de ontwikkeling van een integraal beeld van leerlingen
• De uitwisseling van leerlinggegevens in brede zin met relevante stakeholders wordt versoepeld en
vergemakkelijkt
Concreet betekent dit o.a.:
• VO-scholen zorgen voor een stevig verankerd LOB-beleid i.s.m. vervolgonderwijs en bedrijfsleven
• Afstemming tussen VO, MBO en WO over de wijze waarop het vervolgonderwijs inspeelt op meer
differentiatie in de instroom en de in het VO verworven vaardigheden
Ambitie 4: Partnerschap in de regio
• Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en samenleving
• Scholen hebben een netwerk/ketenfunctie in lokale en regionale gemeenschappen
• Daarom intensivering van contacten met :
− Collega-scholen in de regio
− Toeleverend onderwijs
− Lerarenopleidingen
− Bedrijfsleven
− Wetenschaps- en onderzoeksinstituten
− Organisaties voor welzijn, cultuur, sport etc.
Concreet betekent dit o.a.:
• OCW zal middels de Krimpbrief maatregelen invoeren met meer ruimte voor samenwerking in en
tussen onderwijssectoren
• Schoolbesturen maken op regionaal niveau afspraken over de instandhouding van gevarieerd en
thuisnabij onderwijsaanbod
• VO-scholen geven adequaat invulling aan de zorgplicht i.h.k.v. Passend Onderwijs.
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Ambitie 5: Scholen als lerende organisaties
• Goed voortgezet onderwijs kenmerkt zich door een ambitieuze leercultuur voor leerlingen
• Cultuurverandering begint in de klas, bij leerlingen en docenten
• Daarom: versterken van scholen als lerende organisaties en koppelen van onderwijs- en
personeelsontwikkeling
• Docent is de spil, daarom is eigenaarschap essentieel
• Recht doen aan invulling van de professionele ruimte van docenten
• Lerende, veilige omgeving: in zo’n omgeving leren leerlingen meer
Concreet betekent dit o.a.:
• Scholen creëren randvoorwaarden voor de ontwikkeling van scholen tot professionele
leergemeenschappen en maken dit onderdeel van het strategisch personeelsbeleid
• Meer en beter gekwalificeerde masteropgeleide leraren: in 2020 tenminste heeft 50% van de leraren
een masteropleiding; bovenbouw vwo: 80 – 85 % in 2020
• Impuls aan verdere ontwikkeling van de academische opleidingsscholen.
Ambitie 6: Toekomstbestendigheid organiseren: koppeling van onderwijs- en
personeelsontwikkeling
• Voortdurende professionalisering is noodzakelijk voor toekomstbestendig onderwijs
• Inzetten op structurele koppeling tussen onderwijs- school- en personeelsontwikkeling
• Dit is voorwaardelijk voor het beter realiseren van een brede vorming voor alle leerlingen, eigentijds
onderwijs en partnerschap in de regio;
Concreet betekent dit o.a.:
• In 2020 beheersen alle docenten de basis- en complexe vaardigheden, waaronder opbrengstgericht
werken, omgaan met verschillen, ICT en e-didactiek
• Scholen zorgen voor een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma voor startende docenten
• Alle vmbo-docenten beschikken over kennis van de actuele beroepspraktijk
• Alle vmbo leerwegen hebben een uitwisselingsprogramma voor docenten met het bedrijfsleven en het
mbo
• Het Lerarenregister wordt verbonden aan het school- en werkgeversperspectief en wordt ingebed in
het strategisch HR-beleid.
Ambities 7: Nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht
• Met interne check and balances komt er een intrinsieke leer- en verbetercultuur tot stand binnen de
scholen
• Alle professionals zijn eigenaar van de onderwijskwaliteit en hebben een belangrijke rol bij het
verbeteren van en elkaar aanspreken op de onderwijskwaliteit
Concreet betekent dit o.a.:
• Versterking horizontale verantwoording door schoolbesturen door goed functionerende systemen van
kwaliteitszorg, bijvoorbeeld Scholen op de kaart
• Nieuwe methodiek voor het berekenen van de opbrengsten
• Benchmarking opbrengsten.
Relatie SBP 2014 – 2018 Winkler Prins – Sectorakkoord VO 2014 – 2017
Een nadere vergelijking tussen het SBP Winkler Prins 2014 – 2018 en het Sectorakkoord VO 2014 – 2017 laat
zien dat er tussen beide strategische agenda’s veel overlap zit. Dat geldt ook voor de in het Sectorakkoord
genoemde kwaliteitsafspraken. Zo veel zelfs dat we bij het uitwerken van het Beleidsplan 2017 uitgaan
van het SBP Winkler Prins 2014 – 2018 omdat we daarmee in voldoende mate de doelstellingen van het
Sectorakkoord 2014 – 2017 kunnen waarborgen.
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3.

UITWERKING STRATEGISCH BELEID 2017

Inleiding
Het Beleidsplan en begroting 2017 beschrijft, naast het overzicht van inkomsten en uitgaven, de keuzen
van de strategische doelen en welke effecten deze keuzen hebben op de ingezette middelen.
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke strategische doelen in 2017 geprioriteerd worden en welke
prestatie-indicatoren daarbij geformuleerd zijn.
Strategische doelen en prestatie-indicatoren
In het Strategisch Beleidsplan zijn de volgende doelen en indicatoren geformuleerd.
1.

Uitdagend onderwijs

Het aanmoedigen en bevorderen van talentontwikkeling voor alle leerlingen op elk niveau staat voorop.
Iedere leerling wordt maximaal uitgedaagd. Alle leerlingen halen een startkwalificatie en/of realiseren de
aansluiting naar vervolgonderwijs, arbeidsplek en plaats in de samenleving als verantwoordelijk burger.
Excellente leerlingen ondersteunen we zoveel mogelijk. Onze school is een plek waar leerlingen graag
komen om te leren en elkaar te ontmoeten. We zorgen voor het aanleren van kennis en vaardigheden.
Samen met onze leerlingen zorgen wij voor een veilig schoolklimaat. Daarbij is ruimte voor buitenschoolse
activiteiten, breed gericht op cultuur, sport en maatschappij. De kwaliteit van ons onderwijs wordt versterkt
door een goede afstemming tussen ouders, leerlingen en de school. Samen met ouders en leerlingen zijn
wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen.
Doelen

Prestatie-indicator

a) Leerlingen leveren goede prestaties op alle
terreinen: kernvakken, overige vakken en
brede vorming

• Gemiddelde eindexamencijfers Nederlands, Engels en
wiskunde: 0,2 punt hoger t.o.v. 2010
• Het gemiddeld eindexamencijfer voor alle vakken is ten
minste het landelijke gemiddelde
• Hoger percentage leerlingen dat kiest voor techniek/Nprofiel:
• Vmbo-basis/kader: 35%
• Vmbo-mavo: 35%
• Havo/vwo: 40%

b) We bieden leerlingen kansen om hun
talenten te ontdekken en te ontplooien

• Een breed aanbod van vakken blijft het uitgangspunt
• Iedere deelschool werkt ten minste twee keer per jaar
projectmatig
• Ten minste vijf schoolbrede activiteiten

c) Leerlingen en docenten werken
systematisch opbrengstgericht

• RTTI geldt als uitgangspunt voor lesopbouw en
toetsanalyse:
• In leerjaar 1 t/m 4 van elke deelschool gebruikt elke
sectie ten minste drie toetsen gebaseerd op de RTTImethode
• De informatie van het Managementvenster (Scholen op
de kaart) is een vast onderdeel van het deelschool- en/
of sectieoverleg en het individuele overleg
• Feedback van leerlingen is onderdeel van de evaluatie
van toets- en examenresultaten
• Leerlingen beschrijven aan het begin van het
schooljaar hun ambitie en verwachtingen voor het
komend schooljaar
• Leerlingen evalueren aan het einde van het schooljaar
het resultaat van hun ambitie en verwachtingen
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d) Leerlingen en docenten gaan zorgvuldig
om met verschillen tussen leerlingen

• Docenten houden tijdens hun lessen aantoonbaar
rekening met verschillen tussen leerlingen op het gebied
van:
• Tempo
• Niveau
• Leerstijl
• Sociaal-emotionele omstandigheden
•
Inzet iPads voor differentiatie en activerende
werkvormen

e) Er heerst een ambitieuze leercultuur

• Verdere ontwikkeling Mavo-Plus route
• Slagingspercentages behoren bij de landelijk bovenste
25%
• We bieden maatwerk en aanvullende scholing en
vorming

f) We werken samen en onderhouden
goede contacten met vervolgopleidingen,
instanties en bedrijfsleven ter
ondersteuning van het welzijn en de
loopbaan van onze leerlingen.

• Elke deelschool onderhoudt contacten met:
• de vervolgopleidingen
• het bedrijfsleven en
• welzijnsinstellingen

g) We realiseren een uitdagend programma
buitenschoolse activiteiten

• We bieden een rijk palet aan activiteiten buiten het
lesrooster om:
• Ten minste vijf schoolbrede activiteiten
• Ten minste twee activiteiten per deelschool

h) We geven praktisch invulling aan
ouderparticipatie

•
•
•
•
•

2.

Deelname aan oudercontactavonden: > 75%
Klankbordgroepen deelscholen/locaties
Inloopmiddagen voor ouders
Actieve oudergeleding MR
Actieve ouderraad

Passend onderwijs

Passend onderwijs houdt in dat we leerlingen begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling en
voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijke plaats in onze samenleving. Als dat een speciale leerlijn
of route vraagt, dan willen we dat waarmaken, ook voor leerlingen die nu nog speciaal onderwijs volgen.
Dit willen we zoveel als mogelijk thuisnabij realiseren: binnen onze eigen school, eventueel in speciale
voorzieningen. Indien dat niet lukt, werken we samen met onze partners in het samenwerkingsverband.
Samen zorgen we voor een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod. We werken handelingsgericht:
niet vanuit beperkingen van leerlingen, maar vanuit hun vragen en mogelijkheden. Hierbij ligt
het accent op het versterken van het primaire proces. Onze medewerkers staan centraal in deze
ontwikkeling. We investeren in de bestaande expertise van onze medewerkers. Door een nog grotere
handelingsbekwaamheid zijn medewerkers in staat onze leerlingen goed te begeleiden.
Doelen

Prestatie-indicator

a) We formuleren een breed en herkenbaar
ondersteuningsprofiel

• Het schoolondersteuningsprofiel van de school wordt
geactualiseerd
• Het schoolbrede ondersteuningsplan wordt
geactualiseerd

b) We bieden alle aangemelde leerlingen
een passende plaats, indien mogelijk
binnen onze school, indien nodig binnen
ons samenwerkingsverband

• Alle (aangemelde) leerlingen van onze school hebben
een passende plek binnen ons samenwerkingsverband
binnen maximaal tien weken
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c) We gaan uit van de mogelijkheden en
hulpvragen van leerlingen

• We inventariseren de systematiek voor het in beeld
brengen van de mogelijkheden en hulpvragen van
leerlingen

d) We zetten onze ondersteuningsstructuur in • Het niveau van basisondersteuning uit 2016 wordt
voor een succesvolle schoolloopbaan van
gecontinueerd
onze leerlingen
• Continuering Lenteschool t.b.v. het terugdringen van
zittenblijven
e) Medewerkers worden verder geschoold
in het omgaan met verschillen
tussen leerlingen binnen en buiten
klassenverband

• Continuering Leergang Docent Passend Onderwijs
• Leergang differentiëren in klassenverband mavo
• Pedagogische scholing is onderdeel van de scholing
voor facilitaire medewerkers

f) We realiseren een dekkend
ondersteuningsaanbod met onze partners
in het samenwerkingsverband

• Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Groningen
Ommelanden 20.02
• Samenwerking en afstemming met de Centrum Jeugd
& Gezin gemeente Veendam – ondersteuningsstructuur
Winkler Prins
• Aansluiting ondersteuningsstructuur Winkler Prins bij
route onderwijs Veendam
• Continueren, borgen en verbreden trajectbegeleiding
leerlingen RENN4 op Winkler Prins

g) Het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV)
is niet hoger dan 2%

• Het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) is lager dan
2%

h) Leerlingen krijgen een rol in de begeleiding • Elke deelschool ontwikkelt een pilot
van leerlingen

3.

Aansluiten op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt

Een opleiding op onze school stelt leerlingen in staat de stap te zetten naar vervolgopleiding en
arbeidsmarkt. Het aantal vervolgopleidingen is divers en de arbeidsmarkt is sterk in beweging. Oude
beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan. Leerlingen moeten flexibel in de arbeidsmarkt kunnen
staan. Wij bereiden onze leerlingen voor op de vervolgstudie en de arbeidsmarkt. De aansluiting
tussen voortgezet onderwijs en mbo-hbo-wo wordt verder ontwikkeld door een uitbouw van onze
loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Kern van dit beleid is dat leerlingen bij het kiezen van een
vervolgopleiding of beroep zich de vragen stellen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Om deze vragen
goed te beantwoorden, maken leerlingen op diverse wijze kennis met vervolgopleidingen, beroepen en
bedrijven.
Doelen

Prestatie-indicator

a) We realiseren voor onze leerlingen
effectieve aansluitingstrajecten met het
vervolgonderwijs

• Alle leerlingen bovenbouw hebben jaarlijks ten minste
twee contactmomenten met het vervolgonderwijs

b) We realiseren voor onze leerlingen
effectieve aansluitingstrajecten met het
beroepenveld

• 60% van de leerlingen van het Praktijkonderwijs vindt
een passende plek op de arbeidsmarkt
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c) We bieden beroepsstages aan ter
ondersteuning van het proces van
opleiding- en beroepskeuze

• We bieden beroepsstages aan:
• Leerlingen bovenbouw van het Praktijkonderwijs:
minimaal 500 uur
• Leerlingen vmbo basis & kader minimaal 36 uur

d) We weten naar welk vervolgonderwijs
onze leerlingen gaan en hoe ze presteren

• Alle leerlingen die de school hebben verlaten, worden
minimaal nog één jaar gevolgd in het vervolgonderwijs

e) Loopbaanbegeleiders blijven zich scholen
in de nieuwste ontwikkelingen

• De loopbaanbegeleiders:
• houden jaarlijks hun deskundigheid op peil
• maken deel uit van een (regionaal) netwerk

f) Medewerkers oriënteren zich op
vervolgonderwijs en beroepenveld

• Docenten hebben een rol bij:
• Praktische sectororiëntatie (PSO)
• Bezoeken aan het vervolgonderwijs
• Bezoeken aan bedrijven
• Docenten stellen zich jaarlijks op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen in het vervolgonderwijs en het
beroepenveld, voor zover passend bij hun vak en sector

4.

Informatie, communicatie en technologie

Onze samenleving heeft te maken met een steeds sneller innoverende wereld. De digitalisering van het
onderwijs(aanbod) is in volle gang. We onderkennen het belang van de moderne media in de leef- en
belevingswereld van jongeren. Onze school schenkt aandacht aan het zorgvuldig omgaan met deze
moderne media. We gaan de mogelijkheden van de nieuwe technologie verder integreren in de huidige
onderwijsvorm.
Door adaptief leren bieden we ruimte aan de creativiteit van de individuele leerling in het leerproces.
Leerlingen worden hierdoor meer uitgedaagd en gemotiveerd. De leerervaringen worden betekenisvoller,
waardoor de leeropbrengsten toenemen.
De integratie van de nieuwe technologie met het klassieke onderwijs geeft ook een impuls aan de
professionalisering van docenten. Zij zijn in staat de mogelijkheden die moderne media en nieuwe
technologie bieden, te onderkennen en binnen en buiten de school te gebruiken. Internet en daarin
opgenomen digitale leermiddelen spelen een steeds grotere rol in ons onderwijs.
Leerlingen en medewerkers scholen zich voortdurend zodat zij vaardig worden en blijven.
We gebruiken de nieuwe technologie ook om de secundaire processen te optimaliseren. Hierdoor ontstaat
voor medewerkers ruimte om zich op hun kerntaken te concentreren.
Doelen

Prestatie-indicator

a) Digitalisering is een vast onderdeel van
het onderwijsaanbod

• Schoolbreed vindt bij ten minste 50% van de vakken
digitalisering van het onderwijsaanbod plaats
• 75% van de docenten en leerlingen gebruiken de
methodegebonden digitale leermiddelen

b) Mediawijsheid maakt deel uit van het
onderwijsaanbod

• ICT-onderwijsaanbod in de vorm van workshops en
lessen
• Nieuw beleid ICT en gebruik sociale media
• Voorlichtingsactiviteiten mediawijsheid

c) Medewerkers en leerlingen hebben kennis • Ontwikkeling en invoering Leergang ICT
en vaardigheden om gebruik te maken van • Cursusaanbod gebruik iPad
de technologische mogelijkheden
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d) Leermiddelen sluiten aan bij de
technologische ontwikkelingen

• Integratie iPads in het onderwijsleerproces
• Doorontwikkeling lesmateriaal van folio naar digitaal

e) Technologische ontwikkeling optimaal
inzetten ter ondersteuning van de
communicatie met leerlingen, ouders en
medewerkers

• Uitbouw/continuering communicatie via:
• Website
• E-mailadressen
• Mobiele nummers
• Magister
• Twitter
• Facebook
• Mijn Winkler Prins

f) De ontwikkeling van onze leerlingen
houden we bij via ons digitale
leerlingvolgsysteem

• De leerlingvolgsystemen worden door alle medewerkers
gebruikt voor het consulteren en aanvullen van
leerlinggegevens.

g) Administratieve processen verlopen waar
mogelijk digitaal

• Berichtgeving aan ouders, leerlingen, medewerkers
wordt ten minste 75% digitaal verstuurd
• Ten minste twee administratieve processen worden
gedigitaliseerd

h) De ICT-infrastructuur wordt zodanig
ingericht dat de nieuwe mogelijkheden ten
volle benut kunnen worden.

• Uitwerking van visietraject ICT-infrastructuur en
-organisatie
• Opslag en beheer van persoonlijke en gedeelde
bestanden is mogelijk:
• in de schoolfysieke omgeving
• in de cloud (via Office 365 – OneDrive)

5.

In de maatschappij en in de wereld

We voelen ons breed maatschappelijk betrokken bij deze regio en daarbuiten. Onze school staat midden
in de maatschappij en midden in de wereld. Leerlingen moeten worden voorbereid op hun rol in de
Nederlandse maatschappij, een democratie die sterk verweven is met de landen om ons heen. We maken
kennis met andere culturen, ook in onze directe omgeving. We leiden leerlingen op tot internationale
burgers. Burgers die met respect, nieuwsgierigheid, betrokkenheid, waardering en oog voor anderen
hun plaats innemen in onze samenleving. Daarbij is de ontwikkeling van een breed scala van sociale
vaardigheden en taalvaardigheden noodzakelijk. We weten dat we kunnen leren van andere scholen en
instanties om ons heen. We gaan daar dan ook contacten mee aan met als doel van en met elkaar te
leren: de collegiale consultatie.
Doelen
a) De maatschappelijke stage is onderdeel
van ons curriculum voor alle leerlingen

Prestatie-indicator
• Alle leerlingen hebben aan het einde van hun
schoolloopbaan een maatschappelijke stage van ten
minste 30 uren gerealiseerd

b) We onderhouden contacten en werken
• Notitie burgerschapskunde wordt ontwikkeld
samen met bedrijven en maatschappelijke
organisaties
c) We onderhouden contacten en gaan
uitwisselingen aan met partners in het
buitenland

• Bestaande trajecten worden gecontinueerd en uitbreiding
wordt onderzocht

d) We participeren in relevante netwerken en • Bestaande netwerken worden gecontinueerd en waar
kenniskringen
mogelijk uitgebreid
e) We verkennen de mogelijkheden voor de
invoering van meertalig onderwijs
14

• Diverse meertalige activiteiten:
• Taaldorp
• Internationaliseringsactiviteiten

Beleidsplan en begroting 2017

6.

Duurzaamheid

Onze planeet is het huis van ons allen. We willen er mede voor zorgen dat onze aarde niet aan
duurzaamheid verliest door uitputting van natuurlijke hulpbronnen en het genereren van afval. Het
bevorderen van milieubewustzijn is voor iedereen van belang en behoort daarom tot de speerpunten.
Duurzaamheid heeft ook een sociale betekenis. De relaties die we aangaan dragen bij aan de sociale
cohesie op onze school en in onze maatschappij. Integratie en meedoen is daarbij de norm, uitsluiten
mag niet voorkomen. Acceptatie van de ander, ongeacht afkomst, geloof, etniciteit, seksuele geaardheid
is de kern van onze identiteit. We zijn een school voor openbaar onderwijs. We leren onze leerlingen welk
gedrag en welke houding van hen wordt verwacht. We leven er zelf naar vanuit het principe teach as you
preach. Op die manier leveren we allen een bijdrage aan een duurzame samenleving.
Doelen

Prestatie-indicator

a)

Samen en allemaal leveren we een
actieve bijdrage aan een fysieke
duurzame samenleving

• We voldoen aan de eisen van de Gezonde schoolkantine
• Van de investeringsbegroting wordt € 50.000 ingezet
t.b.v. duurzaamheid
• Het verbruik van energie wordt met 3% verlaagd t.o.v.
2016
• Beperken papierstroom d.m.v.:
• Nieuwe kopieerpark
• Papierloos vergaderen

b)

Samen en allemaal leveren we een
actieve bijdrage aan een sociaal
duurzame samenleving

• We continueren de maatschappelijke stage
• Sociale veiligheid is een vast onderdeel van:
• het deelschooloverleg
• het werkoverleg van de diensten
• het mentoraatsprogramma

c)

We investeren in mensen en hebben
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
en omstandigheden

• Medewerkers scoren gemiddeld op het aspect
persoonlijke ontwikkeling algemeen ten minste 7,0
• Iedere medewerker voert jaarlijks minimaal één formeel
gesprek
• Iedere medewerker voert minimaal 1 x per 2 jaar een
functioneringsgesprek
• We stimuleren bij medewerkers de mogelijkheid tot:
• individuele scholing
• persoonlijke ontwikkeltrajecten
• intervisie
• coaching
• hulpverlening

d)

Schoolleiders werken vanuit de principes • Duurzaam leiderschap is onderdeel van de scholing van
van duurzaam leiderschap
schoolleiders
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7.

Excellent werkgeverschap

Excellent onderwijs start met excellente medewerkers en daarvoor is excellent werkgeverschap een
voorwaarde. We willen een goed en integraal HR-beleid realiseren.
We hebben vertrouwen in elkaar, waarderen elkaars kwaliteiten en investeren in ieders persoonlijke groei.
We trekken goed gekwalificeerde medewerkers aan. Onze medewerkers hebben een
ontwikkelingsgerichte houding en tonen belangstelling en inzet richting onze leerlingen. We investeren
in de professionalisering van onze medewerkers en verwachten van medewerkers inzet om hun
bekwaamheden te onderhouden.
Leidinggevenden werken aan de verhoging van hun professionaliteit door versterking van hun leiderschap
en deskundigheid.
We zoeken naar een balans tussen de ambities en kwaliteiten van medewerkers en de wensen van WP.
Om excellent functioneren te waarderen zetten we de functiemix en beloningsdifferentiatie in.
We zijn een opleidingsschool en bieden stagiairs en medewerkers kansen om van en met elkaar te leren.
We werken samen met medewerkers aan een duurzame vitale inzet in een veilige en gezonde omgeving.
Professionele ruimte is de mate waarin medewerkers invloed kunnen uitoefenen op hun werk en is sterk
verbonden aan de begrippen autonomie en eigenaarschap. Beide begrippen verhogen de motivatie en het
gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk dat hierover de dialoog wordt
gevoerd en streven naar het vergroten van de professionele ruimte voor medewerkers gericht op een
lerende organisatie.
We vragen nadrukkelijk aan medewerkers om mee te werken aan opbrengstgericht werken.
We zetten in op voortdurende professionalisering van medewerkers gericht op het goed kunnen omgaan
met snel veranderende omstandigheden in het onderwijs Medewerkers zijn proactief en dragen de
verantwoording voor hun scholing en persoonlijke ontwikkeling van al hun competenties.
We gebruiken de dialoog om bovenstaande strategische speerpunten te bereiken. We maken duidelijke
afspraken, bespreken de kwaliteit en de resultaten van onderwijs en geven elkaar feedback.
Doelen

Prestatie-indicator

a) Medewerkers werken graag op Winkler
Prins

• Medewerkers geven het aspect algemene tevredenheid
(MTO) gemiddeld een 7,5 of hoger

b) Startende medewerkers scoren hun
begeleiding positief

• 80% van de startende docenten is tevreden over de
begeleiding

c) Alle docenten scholen en onderhouden
systematisch hun bekwaamheden
en beschikken over een actueel
bekwaamheidsdossier. 50% van
de docenten is geregistreerd in het
lerarenregister

• Opstellen plan van aanpak lerarenregister

d) Schoolleiders voldoen aan de geldende
bekwaamheidseisen

• Het beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs
wordt onderdeel van de scholing van schoolleiders.

e) We realiseren een optimale functiemix,
passend bij de mogelijkheden van onze
medewerkers en de middelen van de
school

• We voldoen aan de landelijke criteria functiemix
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f) De professionele ruimte op onze school
wordt vergroot

• Binnen elke deelschool wordt het concept ‘Professionele
ruimte’ besproken
• Binnen elke deelschool wordt ten minste één initiatief ter
vergroting van de professionele ruimte uitgewerkt.

g) Medewerkers geven zelf sturing aan hun
eigen loopbaanontwikkeling

• Loopbaanontwikkeling van medewerkers is een vast
onderdeel van de gesprekkencyclus

h) Medewerkers geven zelf sturing aan de
• Het gebruik van lerarenbeurzen wordt gestimuleerd
ontwikkeling van hun competenties en hun • Een vast onderdeel van de gesprekkencyclus is het
verdere professionalisering en de school
bespreken van competenties en professionalisering
ondersteunt daarbij
• Stimuleren gebruik instrumenten Onderwijscoöperatie
• Stimuleren gebruik subsidieregeling
LerarenOntwikkelFonds
i) Intervisie, lesbezoeken en collegiale
consultatie zijn onderdeel van ieders
functioneren.
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• Iedere medewerker brengt bij het functioneringsgesprek
een uitwerking mee van ten minste twee van de volgende
onderdelen:
• een collegiale consultatie
• een intervisie
• een leerlingenquête
• competentiewijzer
• verslag lesbezoek van een collega
• klanttevredenheidsonderzoek (OOP).
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Voorwaarden
De voorgaand beschreven strategische doelstellingen willen we in 2018 hebben gerealiseerd. Om deze
doelen te realiseren dient op andere beleidsterreinen aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.
1.

Organisatiestructuur

Onze school bestaat uit zes deelscholen en drie ondersteunende diensten. Samen werken ze aan het
creëren van een veilige school met een optimaal leer-, werk- en leefklimaat voor allen binnen onze
school. Met deze strategische agenda als basis, werken leidinggevenden samen met hun medewerkers
aan het uitvoeren en realiseren van onze doelstellingen. Zij bepalen ook de speerpunten waarmee ze
zich willen profileren vanuit de gedachte: we zijn één school met vele kleuren. Medewerkers binnen de
deelscholen en diensten nemen met hun leidinggevende de verantwoording voor het realiseren van onze
doelen.
Doelen

Prestatie-indicator

a) Het team van de deelschool of
ondersteunende dienst neemt samen met
de leidinggevende de verantwoordelijkheid
voor het realiseren van de doelen van onze
school

• Deelscholen/diensten:
• adopteren strategische doelen via de adoptiematrix
2017
• werken de geadopteerde doelen uit in een jaarplan
voor 1-2-2017

b) De secundaire processen binnen onze
school worden optimaal verzorgd opdat
anderen de ruimte en de mogelijkheden
hebben zich te richten op het primaire
proces

• Ten minste twee bestaande administratieve processen
worden gedigitaliseerd

c) Iedere deelschool en dienst neemt de
• Iedere deelschool/dienst presenteert het profiel
verantwoordelijkheid voor een eigen profiel,
passend binnen het beeld van de school als
geheel
2.

Huisvesting

Bij goed onderwijs hoort een goede huisvesting, zowel functioneel als bedrijfseconomisch. De komende
jaren willen we onze onderwijskundige visie verder vormgeven door de huisvesting van de locatie
Pinksterstraat definitief over te brengen naar het Leer-/sportpark aan de Raadsgildenlaan. Ook de overige
locaties blijven we adequaat beheren zodat medewerkers en leerlingen er goed en veilig kunnen werken
en leren. Zolang de huisvestingsgelden nog niet zijn doorgedecentraliseerd van de gemeente naar de
school, is de gemeente onze gesprekspartner. Uiteindelijk willen we zelf de verantwoordelijkheid dragen
voor de huisvesting van onze schoolgebouwen. We kunnen dan de beschikbare middelen inzetten voor
een optimale vormgeving van onze huisvesting.
Doelen

Prestatie-indicator

a) We streven naar een optimale huisvesting
voor alle locaties

• Realisatie plan van aanpak nieuwbouw vmbo-huis 2e
fase
• Realisatie plan van aanpak nieuwbouw brugjaar
• Realisatie plan van aanpak aanpassing
Raadsgildenlaan 1
• Realisatie aanschaf en aanpassing locatie Parallelweg

b) De huisvestingsgelden zijn
doorgedecentraliseerd naar de school

• Nut en noodzaak worden in samenhang met
nieuwbouw onderzocht
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3.

Systemen

We richten een aantal systemen in om ieder in staat te stellen zich te richten op het primaire proces
en de ontwikkeling van medewerkers. Deze systemen maken het mogelijk om op het juiste moment
de juiste investeringen te doen, te kunnen voldoen aan kwaliteitseisen en om de continuïteit van de
organisatie te bewaken. We willen onze kwaliteit voortdurend verbeteren. Het is vanzelfsprekend dat we
opbrengstgericht werken. We zijn transparant over de goede en de minder goede kanten van onze school.
We communiceren hierover veel en vaak. We nodigen anderen uit in onze school en leren van hun
observaties.
Doelen

Prestatie-indicator

a) We werken kwaliteitsgericht vanuit de
PDCA-cyclus

• Jaarplannen van deelscholen en diensten zijn
opgebouwd aan de hand van een PDCA-format

b) We voldoen aan de normen voor het
basisarrangement van de Inspectie VO

• Iedere deelschool behoudt het basisarrangement

c) We werken opbrengstgericht

• RTTI geldt als uitgangspunt voor lesopbouw en
toetsanalyse:
• In leerjaar 1 t/m 4 van elke deelschool gebruikt elke
sectie ten minste drie toetsen gebaseerd op de
RTTI-methode
• De informatie van het Managementvenster (Scholen op
de kaart) is een vast onderdeel van het deelschool- en/
of sectieoverleg en het individuele overleg

d) We communiceren transparant over onze
school, ons beleid en de opbrengsten

• Voortdurende communicatie en actualisatie over
school, beleid en opbrengsten via:
• Scholen op de kaart
• Mijn Winkler Prins
• Website Winkler Prins
• (Sociale) media
• Medewerkersbijeenkomsten
• Deelschool/dienstenoverleg
• MR, Raad van Toezicht, OR, LR

e) We verbeteren onze kwaliteit door anderen
naar onze processen te laten kijken en
gebruik te maken van de feedback.

• Elke deelschool en dienst heeft of start een externe
collegiale visitatie
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4.

Invloeden van buitenaf

Vanaf 2016 krijgen we te maken met een structureel dalende instroom van leerlingen. Het is waarschijnlijk
dat de personele effecten kunnen worden opgevangen door natuurlijke uitstroom. Dat houdt wel in dat we
met minder medewerkers dezelfde basiskwaliteit moeten leveren. We spannen ons in om de instroom van
nieuwe leerlingen hoog te houden en daar waar mogelijk te vergroten. We staan ook open voor logische
samenwerkingsverbanden met andere (onderwijs)partners in de regio als we daarmee het aanbod en
de kwaliteit van ons onderwijs kunnen borgen. De financiering van onze school komt de komende jaren
naar verwachting verder onder druk te staan. Onder alle omstandigheden is een sluitende begroting het
uitgangspunt.
Doelen

Prestatie-indicator

a) Onze school geldt voor alle leerlingen in
de regio als eerste keuze

• Marktaandeel 2017 is ten minste 75%

b) We onderzoeken logische en zinvolle
samenwerking met andere (onderwijs)
partners t.b.v. de borging van het
aanbod en de kwaliteit van ons
onderwijs

• Continuering bestaande netwerken
• Participatie Bestuurlijk Platform Schoolbesturen V(S)
O-MBO provincie Groningen

c) Er is jaarlijks een sluitende begroting en
exploitatie

• Sluitende begroting
• Positief resultaat jaarrekening

d) We voldoen aan de normen van het
financieel toezichtkader

• De balansratio’s voldoen aan de normen van het
financieel toezichtkader van OCW
• Transparante meerjarenbegroting als basis voor
financieel beleid

Adoptiematrix en jaarplannen
Sinds enige jaren werken we met de Adoptiematrix. Het is een matrix waarbij alle deelscholen, diensten
en geledingen zich kunnen committeren aan een of meerdere strategische doelstellingen. Zo wordt snel
inzichtelijk gemaakt wie zich met welke doelstelling bezighoudt. Ook in 2017 zal deze Adoptiematrix weer
gebruikt worden. Vanuit de Adoptiematrix zullen instituutsbreed, per deelschool en dienst in jaarplannen de
geadopteerde doelstellingen worden uitgewerkt.
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4.

ONTWIKKELINGEN BUITEN WINKLER PRINS

Inleiding
Met de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer in het zicht is het tweede kabinet Rutte eind 2016
uitgeregeerd, althans voor wat betreft het onderwijs. De beleidsagenda van dit kabinet is grotendeels
uitgevoerd en er valt beleidsmatig niet veel meer te verwachten.
Uit de Onderwijsbegroting 2017 die het kabinet tijdens Prinsjesdag 2016 presenteerde, blijkt dat er
mogelijk extra bezuinigingen aankomen. Los van de bezuiniging van € 255 miljoen - het deel dat OCW
moet bijdragen aan de algehele begrotingsproblematiek - wordt er ook nog geanticipeerd op een negatieve
ramingsbijstelling van € 150 miljoen voor het gehele departement. Wat dit precies betekent voor de begroting
van vo-scholen is nog niet bekend. De investeringen die het kabinet wil doen in het kader van politieke
prioriteiten zoals kansenongelijkheid (€ 200 miljoen) worden gefinancierd met deze bezuinigingen. Het
onderwijsveld is dan ook uiterst kritisch over de optimistische toon van de bewindslieden en het ministerie
waarbij gesproken wordt over ‘extra geld voor onderwijs’.
Het is onduidelijk wat de argumentatie van het kabinet is bij de ramingsbijstelling van de € 150 miljoen.
Besluitvorming hierover wordt over de verkiezingen heen getild. Het is daarmee onduidelijk of deze € 150
miljoen resulteert in een aanvullende bezuiniging in 2017.
Kansengelijkheid
Het kabinet is eind oktober 2016 nog gekomen met een actieplan Gelijke Kansen Alliantie met daarin
een aantal maatregelen om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Het bevorderen van
kansengelijkheid in het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor stelt het kabinet 3 jaar lang €
25 miljoen beschikbaar. De bedragen die het kabinet hiervoor reserveert lijken echter niet ruim bemeten.
Het gaat om drie programmalijnen: soepele overgangen, stimulerend onderwijs en sterke netwerken.
Pensioen
Per 1 april 2016 is een nieuwe herstelopslag geheven over de pensioenpremie. De kosten hiervan worden
in 2016 door het kabinet gedekt. Concreet betekent dit dat in 2016 nog € 19,5 miljoen wordt toegevoegd
aan de personele lumpsum. Ook wordt in 2016 een structurele prijsbijstelling uitgekeerd ter hoogte van €
8 miljoen. Bij betrokkenen zijn grote zorgen over een mogelijk forse pensioenpremiestijging vanaf 2017 die
van invloed is op de loonruimte en dus de loonontwikkeling van medewerkers in het onderwijs.
Focus op Verantwoording
In de Onderwijsbegroting ligt ook de nadruk op verantwoording. Het kabinet wil bijvoorbeeld dat in 2017
het aandeel scholen dat Scholen op de Kaart volledig heeft ingevuld op 100% komt. Ook verwacht het
kabinet dat in 2017 alle besturen de jaarverslaglegging 2016 op hun website publiceren. In de Code Goed
Onderwijsbestuur VO is afgesproken dat alle leden van de VO-raad hun jaarverslag over 2015 al publiceren
op hun website.
Ook wil het kabinet onderzoeken hoe meer inhoudelijke eisen kunnen worden gesteld aan het
bestuursverslag, waardoor besturen laten zien op welke doelen uit de sectorakkoorden zij zich concentreren
en welke inzet ze daarvoor hebben gepleegd. Voor Winkler Prins is dit niets nieuws. De nieuwe eisen zijn
al jaren onderdeel van onze verantwoording.
Maatwerk
Het kabinet sluit aan bij het pleidooi vanuit de onderwijssector voor meer maatwerk. Het gaat om gelijke
kansen voor alle leerlingen onder andere door het volgen van vakken op een hoger niveau te stimuleren.
Ook wil het kabinet inzetten op meer flexibilisering en maatwerk om de doorstroom tussen onderwijsniveaus
te verbeteren.
Professionalisering
Rondom professionalisering wordt in de begroting een breed scala aan financieringsvormen ingezet:
lumpsum, subsidies en prestatiebox. De verwachting is dat in de Tweede Kamer eind 2016 een discussie
zal worden gevoerd over de doelmatigheid en effectiviteit van de verschillende financieringsvormen.
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Vereenvoudiging bekostiging
Met een nieuw bekostigingsmodel voor het vo beoogt de staatsecretaris het oude model dat vele,
soms onlogische en oneerlijke parameters kende, te vervangen door een model met maar enkele
bekostigingsgrondslagen. Dit dossier speelt al vele jaren in politiek Den Haag zonder dat het tot nieuw
beleid leidde. De verdere uitwerking van de vereenvoudiging van de bekostiging is uitgesteld naar 1 januari
2019. Dit kabinet gaat het dus ook niet meer invoeren. In de tussentijd onderzoekt de staatssecretaris
een aantal knelpunten. Zo vraagt hij de Onderwijsraad om advies over mogelijkheden om in het nieuwe
bekostigingsmodel rekening te houden met de ontwikkeling van leerlingaantallen, ook in samenhang met
regionale dunbevolktheid.
De hoofdlijnen van het nieuwe bekostigingsmodel en de hiervoor gehanteerde uitgangspunten kunnen
op brede steun rekenen, maar in het veld wordt gepleit voor aanpassingen op enkele punten. De
staatssecretaris heeft aangegeven serieus te willen kijken naar de zorgen van deze schoolbesturen. Zo
wordt gekeken naar de positie van schoolbesturen die te maken krijgen met een stapeling van effecten. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het herverdeeleffect van de vereenvoudiging van de bekostiging, de verevening
passend onderwijs en leerlingendaling. De eerste modellen van de nieuwe bekostiging laten zien dat het
nieuwe model voor Winkler Prins weinig effect heeft op de bekostiging. De stapeling is voor Winkler Prins
wel een serieuze bedreiging omdat ons samenwerkingsverband en daarbinnen zeker ook onze school altijd
veel inkomsten verkreeg vanwege het hoge aantal lwoo-/pro-indicaties.
De vraag ontstaat daarbij of een overgangstermijn van drie jaar dan voldoende is om in te spelen op
het verwachte herverdeeleffect. Bestuurders, die door de staatssecretaris zijn geconsulteerd, waren van
mening dat een langere overgangsregeling niet altijd het probleem zal oplossen, maar wel kan helpen bij
het opvangen van het herverdeeleffect.
Zoals aangegeven is er zeker steun voor het nieuwe model. Verdere acceptatie zal vooral afhangen van
de lengte van de overgangstermijn welke schoolbesturen over meerdere jaren in staat moet stellen de
negatieve effecten op te vangen. Tot slot zal de staatssecretaris specifiek kijken naar de gevolgen van het
nieuwe model voor de bekostiging van het technisch VMBO.
CAO VO
Recent hebben de sociale partners een CAO VO 2016-2017 afgesloten. Deze nieuwe cao geldt per 1 juli
2016 en heeft een looptijd tot 1 oktober 2017. Het voordeel van deze einddatum is dat er niet opnieuw
vlak voor de formatie van het nieuwe schooljaar gewacht moet worden op een onderhandelaarsakkoord
dat in de praktijk vaak te weinig tijd laat voor een zorgvuldige interpretatie, communicatie en invoering.
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5.

ONTWIKKELINGEN BINNEN WINKLER PRINS

Inleiding
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van een aantal ontwikkelingen binnen Winkler Prins die van invloed
zijn op de organisatie en de begroting van Winkler Prins.
Beleidsplan 2018 – 2022
2017 is het laatste jaar van het huidige strategische beleidsplan 2014-2018. In het najaar van 2016 is het
proces gestart om te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan 2018-2022. Het plan wordt opgesteld
met inspraak van en in samenspraak met interne en externe stakeholders. Het is bedoeling dat het plan
voor de zomer van 2017 wordt vastgesteld zodat het als basis voor het Beleidsplan en begroting 2018 kan
dienen.
Naar een sluitende begroting in 2017
De Eindejaarsverwachting van oktober 2016 laat zien dat het verwachte resultaat over 2016 hoger ligt dan
het begrote resultaat. Dit verwachte resultaat is ook in lijn met de trend van de afgelopen jaren waarbij we
relatief eenvoudig zwarte cijfers konden schrijven.
De begroting 2017 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 166.000. Dat is ongeveer 1% van de
baten. De vanuit OCW voorgeschreven rentabiliteitsmarge ligt tussen 0% - 5%. Daarmee ligt het begrote
resultaat aan de onderkant van de voorgeschreven bandbreedte.
In 2017 zal de bekostiging voor onze school afnemen na een daling van het leerlingaantal van ruim 70
leerlingen m.i.v. schooljaar 2016-2017. Desondanks was het realiseren van een sluitende begroting relatief
eenvoudig te bereiken. Belangrijkste reden hiervoor is de populatiebekostiging voor het lwoo binnen het
samenwerkingsverband. Voor de jaren 2016 en 2017 is binnen ons samenwerkingsverband de afspraak
gemaakt dat ieder schoolbestuur de lwoo-bekostiging krijgt op basis van het aantal lwoo-indicaties per
1-10-2014. Ondertussen is het aantal lwoo-leerlingen op onze school al aanzienlijk lager maar houden we
nog steeds dezelfde inkomsten. Meer hierover bij het onderdeel meerjarenbegroting 2017-2021.
Historisch overzicht aantallen leerlingen, medewerkers en leerling-leraarratio
Datum

Leerling
aantal incl
vavo

Leerling
aantal excl
vavo

Fte
totaal

Fte
directie

Fte
OOP

Fte
OP

Leerlingen/
fte totaal

Leerlingen/
fte OP

Benchmark
leerlingen/
fte OP

Okt. 2005

2.146

2.146

222,2

13,9

47,0

161,3

9,7

13,3

14,6

Okt. 2006

2.152

2.148

221,4

13,0

47,1

161,3

9,7

13,3

14,4

Okt. 2007

2.139

2.136

228,2

14,0

48,8

165,4

9,4

12,9

14,4

Okt. 2008

2.103

2.095

227,8

14,0

49,9

163,9

9,2

12,8

14,3

Okt. 2009

2.057

2.046

232,2

13,0

49,7

169,5

8,8

12,1

14,2

Okt. 2010

2.022

2.011

219,9

12,0

49,2

158,7

9,1

12,7

14,5

Okt. 2011

1.980

1.972

202,9

12,0

45,8

145,1

9,7

13,6

15,0

Okt. 2012

2.023

2.017

202,4

8,0

42,7

151,7

10,0

13,3

15,4

Okt. 2013

2.068

2.061

197,0

9,0

42,3

145,7

10,5

14,1

15,6

Okt. 2014

2.079

2.074

201,0

9,0

44,0

148,0

10,3

14,0

15,6

Okt. 2015

2.138

2.131

201,6

8,0

42,1

151,5

10,6

14,1

15,6

Okt. 2016

2.061

2.057

197,6

8,0

42,9

146,8

10,4

14,0

nnb

Bron landelijke benchm ark: http://w w w .onderw ijsincijfers.nl/kengetallen/sectoroverstijgend/deelnem ers/leerling-leraar-ratio

Bovenstaand overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de aantallen leerlingen, medewerkers
(onderverdeeld naar categorie) en de leerling-leraarratio over de afgelopen jaren.
De leerling-leraarratio is een indicatie van het aantal leerlingen per leerkracht. De leerling-leraarratio is
niet hetzelfde als de gemiddelde groepsgrootte. Er is immers ook onderwijsondersteunend personeel op
school aanwezig dat niet direct voor de klas staat, maar andere belangrijke onderwijstaken in en rond de
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klas vervult, zoals onderwijsassistenten en praktijkassistenten. De leerling-leraarratio van Winkler Prins
wordt vergeleken met de landelijke leerling-leraarratio zoals deze te vinden is bij het ministerie en de site
van AOb.
Na een opleving in 2015 is de reeds aangekondigde daling van het leerlingaantal is 2016 begonnen. Op
1-10-2016 zijn op Winkler Prins 2.057 leerlingen ingeschreven (excl. 4 vavo-leerlingen). Dat zijn ruim 70
leerlingen minder dan het jaar daarvoor.
Ontwikkeling leerlingenaantal
Vanaf 2016 zal het leerlingaantal van Winkler Prins jaarlijks dalen zoals is te zien in de onderstaande
leerlingprognose. Dit betekent dat Winkler Prins vanaf het schooljaar 2016-2017, over een aantal jaren
verspreid, naar een structureel kleinere omvang zal krimpen. We zullen daarom de komende jaren de
flexibiliteit van onze personeelsformatie optimaal moeten gaan vormgeven.
Het aantal lwoo-indicaties loopt terug naar nul omdat er binnen ons Samenwerkingsverband is gekozen
voor populatiebekostiging. Daarom worden er geen lwoo-indicaties meer afgegeven. In het volgende
onderdeel wordt dieper ingegaan op dit thema.

Passend Onderwijs – lwoo en pro-middelen
De wetgeving Passend Onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 van kracht. Vanaf dat moment hebben scholen
zorgplicht: zij moeten alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een onderwijsplek op de
eigen school of binnen het samenwerkingsverband aanbieden. Daarvoor werken scholen voor regulier
en speciaal onderwijs samen in regionale samenwerkingsverbanden. Winkler Prins is onderdeel van het
Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02.
Op 1 januari 2016 zijn ook het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel
van passend onderwijs geworden. Daarmee werden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor
alle vormen van ondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben. Deze inpassing van lwoo en pro in
het stelsel van passend onderwijs zorgde voor belangrijke veranderingen.
De samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor de toewijzing en de
ondersteuningsbudgetten van lwoo en pro. Scholen die lwoo en pro aanbieden vragen vanaf dat
moment een ondersteuningstoewijzing voor lwoo en pro aan bij het samenwerkingsverband. De
samenwerkingsverbanden wijzen lwoo en pro voorlopig nog toe aan de hand van de landelijke criteria
voor lwoo en pro. De verwijzing voor lwoo en pro blijft geldig voor de duur van de schoolloopbaan. Ook de
lwoo-licenties blijven nog even behouden. Op 1 augustus 2018 worden de landelijke criteria voor de duur
en de toewijzing van lwoo losgelaten, evenals de lwoo-licenties. Op termijn zullen ook de criteria voor pro
worden losgelaten.
Samenwerkingsverbanden kunnen vooruitlopen op het landelijk loslaten van de criteria, duur en licenties
voor het lwoo via de zogenaamde opting out. Samenwerkingsverbanden kunnen al vanaf 1 januari 2016
zelf bepalen volgens welke criteria zij lwoo toewijzen, de duur van een lwoo-toewijzing en welke scholen
een lwoo-licentie krijgen. Opting out voor pro is niet mogelijk. De procedure voor toewijzing voor pro blijft
daardoor ongewijzigd.
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In ons samenwerkingsverband heeft het algemeen bestuur besloten te kiezen voor opting out van de
criteria en duur van toewijzing voor lwoo. De scholen ontvangen tot 2018 een gefixeerd budget op basis
van het aantal lwoo-geïndiceerde leerlingen per 1-10-2014 (populatiebekostiging). Er is niet gekozen voor
opting out van de licenties.
De afgelopen jaren hebben we binnen onze school een neerwaartse trend gezien bij het aantal indicaties
lwoo/pro. Deze trend is altijd meegenomen in de meerjaren leerlingprognoses en –begrotingen. Nu blijkt
dat de inkomsten voor lwoo voor 2016 en 2017 stabiel zullen blijven, althans op het niveau van 2014. In
2018 moet het samenwerkingsverband opnieuw kijken naar de wijze waarop de lwoo-middelen onder de
scholen verdeeld gaan worden. Winkler Prins heeft binnen het samenwerkingsverband op dit moment
het hoogste aantal lwoo-geïndiceerde leerlingen en ontvangt daardoor relatief dan ook de meeste lwoomiddelen. Het is te verwachten dat na 2017 er binnen het samenwerkingsverband een interne herverdeling
van de lwoo-middelen zal plaatsvinden waardoor we dan alsnog geconfronteerd worden met minder lwoomiddelen. Dit staat los van de vraag hoe de staatssecretaris van onderwijs om zal gaan met de landelijke
herverdeling van de lwoo/pro-middelen in 2018. Ons samenwerkingsverband heeft een relatief hoog
deelnamepercentage en de verwachting is dat ook hier een verevening zal plaatsvinden die in het nadeel
van ons samenwerkingsverband zal uitpakken. Zo is het niet uit te sluiten dat Winkler Prins vanaf 2018 te
maken krijgt met een dubbele negatieve verevening. Voor de jaren na 2017 is in de meerjarenbegroting een
inschatting gemaakt t.a.v. de financiële effecten van deze mogelijke vereveningen. Hierbij is vooralsnog
uitgegaan van de toedeling op basis van de huidige systematiek met daarin verwerkt de relatieve
leerlingdaling.
De begroting 2017 van het samenwerkingsverband is nog niet vastgesteld. In onze begroting gaan wij uit
van dezelfde inkomensstroom als in 2016.
Passend onderwijs: route onderwijs Veendam
Passend onderwijs is vooral ook thuisnabij onderwijs: leerlingen in de eigen omgeving onderwijs laten
volgen. Dit heeft meer kans van slagen als er kan worden samengewerkt met lokale partners zoals de
gemeenten, zorginstellingen en scholen voor speciaal onderwijs.
Voor een belangrijk deel vinden de school en de lokale partners elkaar al vele jaren. De gemeente is
verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de budgetten die daarbij horen. De school is verantwoordelijk voor
de ondersteuning van het leren van leerlingen. In het breukvlak van deze beide verantwoordelijkheden valt
veel te winnen als instanties elkaar weten te vinden en inzet en budgetten aan elkaar gekoppeld kunnen
worden en zorgtrajecten in elkaar over kunnen lopen. In 2016 is daarom een begin gemaakt met de opzet
van de Route Onderwijs.
Binnen de scholen van de samenwerkingsverbanden PO en VO in onze regio is een aantal leerlingen dat
op dit moment geheel niet of onvoldoende kan profiteren van een integraal onderwijs-zorgaanbod. Deze
leerlingen zouden gebruik kunnen maken van een aanbod dat in samenwerking met alle partners (bijv.
Portalis, jeugdzorg gemeente, Elker, Accare, voortgezet, basis en speciaal onderwijs) wordt georganiseerd
in de vorm van de Route Onderwijs Veendam. Hiermee kunnen we deze leerlingen middels zo kort als
mogelijke en zo lang als nodige ondersteuning binnen deze pilot weer laten profiteren van een onderwijszorgaanbod binnen de reguliere en (V)SO-scholen van samenwerkingsverband PO en VO.
Passend onderwijs: trajectbegeleiding
In 2017 wordt verder invulling gegeven aan het project trajectbegeleiding. Bij dit project worden leerlingen
met autistische spectrum stoornissen (ASS) die nu op het speciaal onderwijs zitten een plaats aangeboden
binnen onze deelscholen havo en vwo. Het gaat om leerlingen die ASS-problematiek hebben zonder
externaliserende gedragsproblemen en het niveau van havo of vwo aankunnen. Op deze wijze willen we
meer leerlingen thuisnabij onderwijs bieden en onze docenten en leerlingbegeleiders beter toerusten in
de kennis van de problematiek en de aanpak van de leerlingen met ASS-problematiek. Er wordt dit jaar
gekeken of dit project ook verbreed kan worden naar andere deelscholen.
Digitalisering van het onderwijsaanbod
Met ingang van het schooljaar 2015 - 2016 beschikken de leerlingen vanaf het brugjaar allen over een
iPad. Deze iPad kunnen leerlingen lenen van de school of met een aanmoedigingssubsidie van de school
zelf kopen. De komende jaren krijgen de nieuwe eerste klassen ook de beschikking over een iPad en zo
zal over enige jaren iedere leerling over een iPad kunnen beschikken. Op de Praktijkschool hebben bijna
alle jaargangen reeds een iPad tot hun beschikking. Medewerkers hebben ondertussen ook de beschikking
over een iPad.
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Met het gebruik van de iPad op onze school willen we o.a. de volgende doelen realiseren:
• Recht doen aan de landelijk geformuleerde opdracht aan scholen om met behulp van ICT leerlingen
beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs, werkveld en maatschappij.
• Alles uit de leerlingen halen en gaan voor het hoogste leerrendement.
• Ons onderwijs nog meer op maat kunnen aanbieden en met methodes werken die ‘bij de tijd’ zijn.
• Beter kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen (differentiëren), meer activerende werkvormen
gebruiken en de leerlingen meer en beter kunnen volgen in hun leervorderingen.
• Plaats- en tijdonafhankelijk leren mogelijk te maken.
De iPad kan ingezet worden ter ondersteuning van het leren door leerlingen. De docent blijft de expert die
verantwoordelijk is voor het onderwijsleerproces, de pedagogiek en de hulpmiddelen die daar het beste bij
passen.
Leermiddelen
Secties worden uitgenodigd om daar waar mogelijk digitale leerstof te gebruiken bij het onderwijs. In
sommige gevallen heeft een sectie alleen nog maar digitale leerstof. Daarnaast blijven secties, indien nodig,
de beschikking houden over de traditionele leerstof in de vorm van tekst- en werkboeken. De komende
jaren zal op basis van de ontwikkelingen binnen en buiten de school het leerstofaanbod zich aanpassen
aan de nieuwe mogelijkheden en wensen. Deze transitie is een ingrijpend en ingewikkeld proces, vanuit
meerdere perspectieven bijvoorbeeld onderwijsinhoudelijk, technisch en financierbaarheid. Om dit proces
de komende jaren goed vorm te geven zal voor een aantal jaren projectformatie ingezet gaan worden.
Lenteschool
In 2016 hebben we een pilot Lenteschool uitgevoerd. Doel hierbij is het terugdringen van het aantal
zittenblijvers. Het rendement van zittenblijven is laag: het is voor veel leerlingen erg demotiverend en
draagt lang niet altijd bij aan een succesvol vervolg van de schoolloopbaan. Er kunnen goede redenen zijn
om een individuele leerling te laten doubleren, maar voor veel leerlingen geldt dat zij ondermaats presteren
op slechts één of enkele vakken. Het is dan jammer als zij een heel jaar moeten overdoen.
Binnen de lenteschool krijgen leerlingen tijdens de meivakantie en vijf zaterdagen daarna intensieve en
persoonlijke begeleiding, gericht op een beperkt aantal vakken, zodat ze zich de vereiste leerstof eigen
kunnen maken. Ze worden hierbij begeleid door (externe) studiecoaches en docenten. Leerlingen kunnen
zo voorkomen dat zij blijven zitten. De school bepaalt of een leerling deelneemt aan het programma, stelt de
overgangstoets samen en zal uiteindelijk ook beslissen of de leerling doorgaat naar het volgende leerjaar.
Het realiseren van interventies tegen zittenblijven, zoals de lenteschool, past bij de ambitie Uitdagend
onderwijs voor elke leerling uit het Sectorakkoord 2014 - 2017.
RTTI
In de verschillende deelscholen is geconstateerd dat aanvullende methodieken nodig zijn om tot een
zo vroeg mogelijke en juiste determinatie in de onderbouw te komen. We willen elke leerling zo goed
mogelijk laten functioneren in de juiste deelschool. RTTI is een toetsinstrument om het leerpotentieel van
leerlingen optimaal te benutten. Door beter inzicht te krijgen in het leerproces van leerlingen en hiaten te
ontdekken, is het mogelijk om grip te krijgen op dit proces en het gerichter bij te sturen. Daarnaast geeft
RTTI de docent een handvat om beter opbrengstgericht te werken. Het is daardoor een instrument voor
leerlingen, docenten, mentoren, secties en schoolleiders. In 2017 gaan we verder met onze RTTI-scholing.
Het streefdoel voor dit jaar is dat in leerjaar 1, 2, 3 en 4 elke sectie van elke deelschool ten minste drie
toetsen gebaseerd op de RTTI-methode ontwikkelt en gebruikt.
Cultuurkaart
Tot 2012 kregen alle leerlingen vanuit de rijksoverheid een cultuurkaart met daarop een bedrag dat de
leerling individueel of als groep konden inzetten ten behoeve van allerlei culturele activiteiten. De sectie
CKV heeft de afgelopen jaren met deze gelden kans gezien een breed programma aan culturele activiteiten
voor de hele school vorm te geven. Ondertussen is de cultuurkaart afgeschaft en kunnen we de inkomsten
die er mee samenhingen niet langer gebruiken. Wij vinden cultuureducatie voor onze leerlingen van groot
belang en daarom is in de begroting van 2017 een bedrag van ongeveer € 21.000 opgenomen, waarmee
de sectie CKV opnieuw een goed cultuuraanbod kan vormgeven.
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Formatieplanning 2017 – 2018
In 2016 is een start gemaakt met een formatieplanning met behulp van Foleta. Gebleken is dat de
formatieplanning bij Winkler Prins specifiek is ingericht. In 2017 zullen we de pilot evalueren waarna verdere
besluitvorming over het continueren van de pilot plaats zal gaan vinden.
Projectformatie
Al vele jaren geven we prioriteit aan de inzet van zoveel mogelijk formatie naar het OP en daarbinnen zoveel
mogelijk formatie naar lessen voor en begeleiding van leerlingen. De klassengrootten liggen gemiddeld
op een acceptabel niveau, al zijn er elk jaar knelpunten naast ook zeer optimale groepsgrootten. Bij de
begroting 2016 was een bedrag van € 185.000 voor projectformatie beschikbaar gesteld. Deelscholen en
diensten hebben in de loop van 2016 dit budget ingezet ten behoeve van een groot aantal projecten, zoals
hoogbegaafdheid, vernieuwing vmbo, duurzaamheid, religie en levensbeschouwing., Deze projecten zijn
veelal van start gegaan bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2016-2017. In de begroting 2017 is rekening
gehouden met de doorloop en mogelijke continuering van deze projecten.
Transitieplan
Volgens de Cao VO stelt de werkgever in overleg met en na instemming van de PMR vast wat de wijziging
van de nieuwe Wet op de Onderwijstijd betekent voor de onderwijsplanning (curriculum, lessentabel en de
planning van lesweken, toetsweken, projectweken e.d.) van de school.
Bepaald wordt of en zo ja welk budget vrijvalt in de overgang van de oude regelingen naar nieuwe planning
en hoe dit kan worden besteed aan werkdrukbeïnvloedende maatregelen, zoals werkgelegenheidsbehoud,
vermindering lessen en verkleining van de klassen. Dit transitieplan - van oude regelingen naar een nieuwe
planning - waarin de ontwikkeling van de achterliggende periode is meegenomen en dat in overleg met en
na instemming door de PMR wordt vastgesteld, staan in ieder geval de gevolgen voor:
• het werkgelegenheidsbehoud
• de lessentabel
• het aantal lessen dat maximaal aan een docent kan worden opgedragen (taakbeleid)
• de spreiding van de lesweken over de 37,8 onderwijsweken die beschikbaar zijn voor onderwijs
• de klassengrootte
• de werkdruk
Een gezamenlijke werkgroep van MT en PMR heeft in november 2016 een studiemiddag voor alle
onderwijsgevenden gehouden waarin voorlichting werd gegeven over het transitieplan en gevraagd is om
input en ideeën vanuit het docententeam voor de nieuwe onderwijsplanning. Deze input en ideeën worden
meegenomen door de werkgroep bij de uitwerking van hun advies.
Functiemix
In het najaar van 2014 bleek dat we vanuit de rijksoverheid slechts 75% van de streefpercentages van de
functiemix voor onze school gefinancierd krijgen. Met de PMR is een maatwerkafspraak gemaakt waarbij is
afgesproken dat we jaarlijks tenminste 75% zouden realiseren, maar dat jaarlijks bepaald zal worden of een
hoger percentage mogelijk en verantwoord is, gelet op de financiële positie van de school. Deze monitoring
zal in september 2017 opnieuw plaatsvinden waarna de sollicitatieprocedure weer opgestart kan worden,
uitgaande van formatieve ruimte.
Professionalisering en deskundigheidsbevordering
De Cao VO geeft nadere invulling voor af te spreken collectieve en persoonlijke professionaliseringswensen.
We willen vanuit deze uitgangspunten en het hierboven geformuleerde beleid, vorm gaan geven aan dit
collectieve professionaliseringsplan.
De reeds vastgelegde afspraken rondom het persoonlijk professionaliseringsplan zijn er op gericht om de
kwaliteit van ons (toekomstig) onderwijs te vergroten. Het doel van al deze afspraken is het stimuleren van
een professionele cultuur, waarin medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn en zich eigenaar voelen van hun
eigen professionele ontwikkeling in afstemming met de wensen vanuit de schoolorganisatie.
Hiervoor worden medewerkers individueel en gezamenlijk uitgedaagd om afspraken te maken over hun
professionalisering in dialoog met hun direct leidinggevende over hun eigen scholingsambities gericht
op een leven lang leren. Dat vraagt van medewerkers een actieve, alerte kijk op hun eigen toekomstige
ontwikkeling en loopbaan.
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Het collectief professionaliseringsplan zal in 2017 verder worden ontwikkeld. We investeren minimaal 10%
van de lumpsum in de professionalisering van onze medewerkers. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is
dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt.
In 2016 is ervoor gekozen alle medewerkers van Winkler Prins het persoonlijk basisrecht in tijd en in geld
niet naar rato van de betrekkingsomvang toe te delen. Iedere medewerker kreeg het recht op de maximale
vergoeding, ongeacht de betrekkingsomvang. Dit uitgangspunt geldt ook in 2017.
Lerarenregister
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Beroep leraar en
lerarenregister. Het wetsvoorstel stelt de invoering van een verplicht lerarenregister voor, waarin iedere
bevoegde leraar zich moet registreren. Als ook de Eerste Kamer met de wet instemt dan is er vanaf 1
augustus 2017 een beroepsregister waarin alle bevoegde leraren in het po, vo en mbo opgenomen moeten
worden. Het wetsvoorstel wordt gezien als een versterking van de positie en zeggenschap van leraren
en als belangrijk middel om onbevoegd lesgeven tegen te gaan. Er zijn ook twijfels over deze verwachte
effecten en opbrengsten van het register. Ook is het de vraag of er onder leraren voldoende draagvlak is
voor het register. In 2017 zal met het oog op de verplichte registratie een plan van aanpak voor de verdere
introductie van het lerarenregister worden opgesteld.
Competentiemanagement
Docenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheden met inlog op de site van de Leraar24:
Quickscan (inzicht in eigen competenties o.b.v. wet BIO), de feedbackscan (collega’s en leerlingen) en
de lerarenportfolio. Hierover zal een informatietraject worden gestart als onderdeel van het plan van
aanpak voor het lerarenregister. Daarbij zal ook gestimuleerd worden het gebruik van het Subsidieregeling
LerarenOntwikkelFonds ter versterking van de beroepsgroep en professionaliteit van leraren en het gebruik
van de lerarenbeurzen.
Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage voor 2017 is opnieuw begroot op € 50 per leerling. Van dit bedrag gaat € 5 naar
de ouderraad. De afgelopen jaren bleek dat de meeste ouders/verzorgers bereid en in staat waren deze
ouderbijdrage te voldoen. Ouders/verzorgers kunnen ook in aanmerking komen voor een betalingsregeling.
We werken sinds enige jaren constructief samen met de Stichting Leergeld. Het aantal ouders/verzorgers
dat vanuit principe niet willen meebetalen aan de vrijwillige ouderbijdrage is buitengewoon beperkt. De
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad wordt jaarlijks gevraagd in te stemmen met deze regeling.
Investeringen
Het voorzieningenniveau binnen Winkler Prins is hoog. Dit is het gevolg van de vele investeringen de
afgelopen jaren. Tegelijkertijd hebben we in 2012 geconstateerd dat de afschrijvingslasten (de kosten die
met deze investeringen samenhangen) in snel tempo opliepen en een steeds groter beslag zouden gaan
leggen op de financiële ruimte in de begrotingen voor de komende jaren. Vanaf 2012 is daarom gewerkt
met een investeringsplafond van € 585.000. Ook voor 2017 is het budget voor investeringen vastgesteld
op € 585.000. Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke investeringen door de school in het kader
van de nieuwbouw/aanpassing van de gebouwen.
Aankoop locatie Parallelweg
In 2016 heeft de bestuurscommissie reeds besloten over te gaan tot aanschaf van de locatie Parallelweg.
Op deze locatie is de tussenvoorziening Time Out gevestigd. Hier worden diverse arrangementen in het
kader van intensieve leerlingondersteuning verzorgd. De locatie was eigendom van het Noorderpoort
maar deze organisatie wilde het pand al langer afstoten en daarmee dreigde de tussenvoorziening op
straat te komen. Met de aanschaf van het pand is dat gevaar nu geweken. De aankoopsom en de extra
investeringen die benodigd zijn om het achterstallig onderhoud aan het pand op te lossen zijn als extra
toegevoegd en gaan daardoor niet ten koste van de jaarlijkse investeringsruimte € 585.000. Er wordt
gestreefd naar medegebruik waardoor externe zorgverleners en onderwijsondersteuning samen kunnen
werken en om de kosten te drukken.
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Investeringsbegroting
De investeringsbegroting is nog niet uitgewerkt op detailniveau. De investeringswensen zijn wel
geïnventariseerd, maar nog niet geprioriteerd. Dit is o.a. het gevolg van ervaringen uit het verleden
waarbij in maart bleek dat de investeringsbegroting van oktober het jaar daarvoor al snel gedateerd was.
De definitieve investeringsbegroting zal begin 2017 in het MT worden opgesteld waarbij het totaal aan
investeringen niet boven het bedrag van € 585.000 kan komen.
Duurzaamheid
De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in voorzieningen t.b.v. de duurzaamheid van onze
gebouwen zoals geïsoleerde daken, zonnepanelen en nieuwe energiezuinige kachels en verlichting. Sinds
2013 wordt structureel een substantieel deel (€ 50.000) van het totale investeringsbudget beschikbaar
gesteld om te investeren in voorzieningen t.b.v. duurzaamheid. We willen daarmee een bijdrage leveren aan
een duurzame samenleving. Op deze wijze hebben we ondertussen bijna 500 zonnepanelen geïnstalleerd.
Daarmee wekken wij ondertussen meer dan 100.000 kWh per jaar op. In 2017 wordt hiervoor opnieuw
€ 50.000 gereserveerd.
Huisvesting
In juli 2016 heeft de gemeenteraad van Veendam ingestemd met een voorstel van het college van B&W
voor de bouw en aanleg van een Leer- en Sportpark (LSP). Onderdeel van het plan is de nieuwbouw voor
het vmbo en brugjaar en de revitalisatie van de Raadsgildenlaan 1. Hiermee krijgt Winkler Prins, na vele
jaren, een eigentijdse en adequate huisvesting waarmee de school weer jarenlang vooruit kan. Winkler
Prins heeft zich bereid verklaard uit eigen middelen bij te dragen aan te totale kosten van deze nieuwbouw
en revitalisatie. De bijdrage zal voornamelijk worden ingezet t.b.v. investeringen in duurzaamheid hetgeen
een positief effect moet hebben op de exploitatie de komende jaren. Verder zal met het afstoten van de
locatie Pinksterstraat op termijn ook een flinke kostenbesparing mogelijk moeten zijn omdat de school er
in bruto vloeroppervlakte fors op achteruit gaat. In verband met een noodzakelijke aanpassing van het
bestemmingsplan (duur 48 maanden) kan er in 2017 nog niet begonnen worden met nieuwbouw. Wel
kan een onderwijskundig programma van eisen worden opgesteld met betrokken deelscholen waarna de
gebouwen ontworpen kunnen worden en een technisch programma van eisen opgesteld kan worden.
De gemeente heeft aangegeven voornemens te zijn zelf het bouwheerschap op zich te willen nemen in
verband met een door de gemeente gewenste fiscale optimalisatie. Hiermee zou de gemeente een groot
deel van de btw kunnen terugvorderen. De haalbaarheid en wenselijkheid is in november 2016 nog volop
onderwerp van gesprek tussen gemeente en bestuur van de school. De uitkomst van de discussie zal
bepalen wie het voortouw mag nemen bij de nieuwbouw.
In deze begroting is, behalve bij de advieskosten, geen rekening gehouden met investeringen in de nieuwe
en aangepaste huisvesting.
Onderhoud gebouwen
Het onderhoud van de school wordt uitgevoerd volgens een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP).
Al enige jaren wordt dit budget scherp opgesteld omdat we liever geen onderhoudskosten maken voor
gebouwen die wellicht op korte termijn aangepast of afgestoten gaan worden. Aan de locatie Pinksterstraat
en Raadsgildenlaan 1 gebeurt nu nog slechts het hoogstnoodzakelijke. Met het oog op de nieuwe en
aangepaste huisvesting zal het komende jaar alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud worden uitgevoerd.
Liquiditeit
De liquiditeit eind 2016 zal lager zijn dan aanvankelijk was begroot. Oorzaak hiervan is de verzelfstandiging
van de school per 1-1-2017. Omdat de Bestuurscommissie Winkler Prins per 31-12-2016 ophoudt te
bestaan wordt aan alle medewerkers per die datum ontslag verleend waarbij alle financiële verplichtingen
als vakantie-uitkering en bindingstoelage naar rato worden uitgekeerd aan alle medewerkers. Dit heeft
gevolgen voor de liquiditeit. Vanaf 1-1-2017 komen alle medewerkers in dienst van de Stichting Winkler
Prins. Deze nieuwe werkgever keert in de loop van 2017 het dan resterende bedrag aan vakantie-uitkering
en bindingstoelage uit waardoor er eind 2017 geen liquiditeitseffecten als gevolg van de verzelfstandiging
meer zijn. Ook in 2017 zal de liquiditeit naar verwachting licht stijgen, uitgaande van een positief
exploitatieresultaat. De financiële reserve die wij voor de komende jaren willen aanhouden, past goed
binnen de door het ministerie van OCW voorgeschreven balansratio’s, de in 2016 opgestelde risicoanalyse
en de ambities voor onze vernieuwde huisvesting.
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Verwachte ontwikkeling liquiditeit in 2017
Verwachte eindstand 31-12-2016
Resultaat 2017 exclusief afschrijvingen/egalisatie/rente

€

844.000

Investeringen

€

-905.000

Aflossing lening Noorderpoort

€

-30.000

Vrijval subsidie

€

-64.000

Reservering Vakantiegeld en Bindingstoelage ultimo 2017

€

541.000

Rente 2016 (te ontvangen in 2017)

€

65.000

€

5.717.000

€

6.168.000

Bestuurlijke samenwerking in de provincie
Sinds 2012 zijn alle Groninger V(S)O en MBO-schoolbesturen verenigd in een provinciaal platform. Het
doel van deze samenwerking is te zorgen voor dekkend netwerk van breed en kwalitatief goed onderwijs
in de provincie Groningen. Met het oog op de dalende leerlingaantallen zal het niet overal mogelijk zijn dit
te realiseren. Schoolbesturen hebben de ambitie uitgesproken dit toch te bereiken door minder te gaan
concurreren en meer te gaan samenwerken. Voorbeelden hiervan zijn al te vinden in het Eemsmondgebied
en Stadskanaal.
Het platform heeft de provincie ingedeeld in een aantal regiotafels. Winkler Prins is onderdeel van de
regiotafel Veendam-Hoogezand. Hierin zijn de volgende schoolbesturen vertegenwoordigd: Aletta Jacobs
College en Christelijke Scholengemeenschap, locatie Rehoboth in Hoogezand en Winkler Prins en Ubbo
Emmius in Veendam. In Hoogezand zijn beide partners reeds in vergaande staat van samenwerking.
Om de gesprekken over de bestuurlijke samenwerking verder aan te jagen en te faciliteren hebben de
gezamenlijke schoolbesturen een subsidie voor een regionale procesbegeleider regiodaling bij het
ministerie aangevraagd. In de projectaanvraag hebben de schoolbesturen aangegeven te streven naar een
definitief ontwerp voor toekomstbestendig onderwijs voor deze regio uiterlijk 1 januari 2018 en heeft
daarover bestuurlijke standpuntbepaling plaatsgevonden door de bestuurders van de betrokken scholen in
de regio en zo mogelijk door gemeenten.
Van Bestuurscommissie Winkler Prins naar Stichting Winkler Prins
In 2016 heeft de gemeenteraad van Veendam het besluit genomen de bestuursvorm van de school te
veranderen van bestuurscommissie naar stichting. Per 1 januari 2017 wordt Winkler Prins een zelfstandige
juridische entiteit en komt de school daarmee los te staan van de gemeente. De veranderingen voor
toezicht, bestuur en management zijn eind 2016 allemaal ingeregeld of worden in de loop van 2017
verder ontwikkeld. Hiermee voldoet Winkler Prins aan de eisen van de wetgeving t.a.v. governance en
goed bestuur. De huidige leden van de bestuurscommissie zijn allen benoemd tot leden van de Raad van
Toezicht. De voorzitter van de centrale directie is benoemd tot bestuurder.
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6.

BEGROTING 2017: TOTAALOVERZICHT EN TOELICHTING

Begroting 2017: totaaloverzicht
Hieronder volgt het totaaloverzicht van de begroting 2017, afgezet ten opzichte van een aantal jaren
daarvoor, incl. een toelichting op de baten en de lasten. De integrale begroting 2017 is in een apart
document beschikbaar.
Begrotingsonderdelen

Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2015

Exploitatie 2015

Exploitatie 2014

Baten
Rijksbijdragen € 18.028.000

€ 18.072.000

€ 17.577.000

€ 17.702.096

€ 17.283.111

€

15.000

€

16.000

€

17.000

€

24.337

€

27.188

Overige baten €

546.000

€

650.000

€

561.000

€

572.468

€

592.765

Overige rijksbijdragen-/subsidies
Totaal baten

€ 18.589.000

€ 18.738.000

€ 18.155.000

€ 18.298.900

€ 17.903.064

Lasten
Personele lasten € 14.664.000

€ 14.599.000

€ 14.462.000

€ 14.338.039

€ 14.161.416

Afschrijvingen €

844.000

€

843.000

€

863.000

€

829.168

€

909.632

Huisvestingslasten €

898.000

€

942.000

€

953.000

€

925.508

€

964.184

Overige instellingslasten € 2.062.000

€ 2.232.000

€ 1.767.000

€ 2.069.550

€ 1.778.482

Totaal lasten

€ 18.468.000

€ 18.616.000

€ 18.045.000

€ 18.162.265

€ 17.813.714

Saldo baten en lasten

€

€

€

€

€

89.350

121.000

122.000

110.000

136.635

Financiële baten en lasten
Financiële baten €

45.000

€

61.000

Financiële lasten

€

70.000

€

-

€

79.950

€

91.378

Saldo financiële baten en lasten

€

45.000

€

61.000

€

70.000

€

79.950

€

91.378

Nettoresultaat operationeel

€

166.000

€

183.000

€

180.000

€

216.585

€

180.728

€

166.000

€

183.000

€

180.000

€

216.585

Bestemmingsreserve WP150
Nettoresultaat
Rentabiliteit

0,9%

1,0%

1,0%

1,2%

1,0%

Toelichting baten
Rijksbijdragen
De Rijksbijdragen (van € 18.589.000) zijn het totaal van onder andere de personele en materiële bekostiging,
vergoeding leermiddelen, baten maatschappelijke stage, lerarenbeurzen, bijdragen Samenwerkingsverband
en de Prestatiebox. De inkomstenberekeningen 2017 zijn gemaakt op basis van de leerlingenaantallen per
1 oktober 2016.
Bij het berekenen van de personele lumpsum is rekening gehouden met de laatste informatie vanuit de
rijksoverheid (Staatscourant) en informatie vanuit de VO-raad, en het samenwerkingsverband.
In de personele bekostiging zijn onderstaande zaken verwerkt:
•
De taakstelling van het Lente-akkoord (2012), hetgeen een bezuiniging is op de lumpsum: een reductie
op de GPL van 0,16% ten opzichte van 2015.
•
De jaarlijkse toevoeging van de extra middelen ten behoeve van de verdere inkorting van de
carrièrelijnen en de invoering van de landelijke functiemix in het kader van het Convenant Leerkracht.
Voor 2017 betreft deze toevoeging 0,31% ten opzichte van 2015 (bij de lasten is hiermee ook rekening
gehouden).
•
Er is rekening gehouden met een ophoging van de lumpsum met 2,04% ten opzichte van 2015 voor
de Loonruimte 2016;
•
In de CAO is afgesproken dat in 2017 er een bedrag ad € 500 per fte wordt uitgekeerd. In de baten is
daarom € 100.000 extra meegenomen ter dekking van deze uitgave. De werkelijke loonruimte wordt
pas in mei 2017 bekendgemaakt.
De materiële bekostiging bedraagt € 2.012.000. Vanaf 2017 is deze post structureel verlaagd met 1,24%
ten opzichte van 2015. Daarnaast vond er een prijsbijstelling 2016 plaats ad 0,74% die doorloopt in 2017.
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Helaas wordt de opgelopen achterstand hiermee niet ingelopen.
De bekostiging voor het gratis verstrekken van de leermiddelen aan onze leerlingen bedraagt € 633.000. In
2017 is het bedrag per leerling € 306,87. Dit is wel een stijging ten opzichte van 2016 met 0,7%.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
De Overige overheidsbijdragen en -subsidies betreffen een deel van de in het verleden ontvangen
doelsubsidies, waarmee een deel van de afschrijvingslasten wordt gedekt.
Overige baten
In totaal wordt € 546.000 aan Overige baten begroot. Het betreft hier onder andere:
•
de vrijwillige ouderbijdrage exclusief de bijdrage voor de ouderraad,
•
de bijdragen en opbrengsten uit kantineverkopen
•
een bijdrage van Aletta Jacobs College voor onze tussenvoorziening Time Out
•
uit de balans vrijvallende bedragen van in het verleden ontvangen doelsubsidies. Hiermee wordt een
deel van de afschrijvingslasten gedekt.
Toelichting lasten
Personele lasten
De lonen en salarissen zijn gebaseerd op de formatieplanning voor het schooljaar 2016 – 2017. Deze kosten
zijn gebaseerd op de aanwezige formatie in de salarismaand september 2016. De berekeningssystematiek
maakt gebruik van de actuele gegevens van de database met personeelsgegevens, gebaseerd op de meest
actuele salaristabellen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij de berekening van de lonen en salarissen
is o.a. rekening gehouden met kosten van de functiemix en kosten van het inkorten van de salarisschalen.
Naast de lonen en salarissen zijn er nog aanvullende personele lasten. Hierbij gaat het onder andere
om uitgaven voor vervanging, een afdracht aan het participatiefonds, het uitbesteden van bepaalde
werkzaamheden, scholing en overige personele kosten.
Eind 2017 is er nog volop discussie over de hoogte van de pensioen en de dekkingsgraad bij ABP. Er moet
rekening gehouden worden met een stijging van de pensioenpremie voor werkgevers. Omdat daar op dit
moment nog geen duidelijkheid over is, is er in deze begroting geen rekening mee gehouden evenals als
met mogelijke compensatie van gestegen premies. Hetzelfde geldt voor mogelijke salarisverhogingen als
gevolg van een nieuwe cao VO in het najaar van 2017. Wel is rekening gehouden met de uitkering ad € 500
per fte in 2017 omdat deze al is afgesproken in de huidige cao.
Afschrijvingen
De Afschrijvingen zijn het totaal van de lasten van de huidige activa plus de afschrijvingslasten van de
verwachte investeringen voor 2017. In het aanschafjaar wordt een halve afschrijvingstermijn gehanteerd.
De afschrijvingslasten hebben als kenmerk dat de lasten van reeds geïnvesteerde activa in de toekomst
niet meer te beïnvloeden zijn. De afschrijvingslast voor 2017 is als volgt onderverdeeld:
Verdeling afschrijvingslast

Afschrijvingslast investeringen t/m 2016
Afschrijvingslast investeringen 2017

€
€

792.000
52.000

Totale afschrijvingslast

€

844.000

Huisvestingslasten
De Huisvestingslasten bedragen € 898.000. De voornaamste kosten die hier zijn begroot zijn Huren,
Onderhoud, Schoonmaakkosten, Aanschaf klein inventaris, Gas, water, elektra en Heffingen.
Overige instellingslasten
De Overige instellingslasten bedragen € 2.062.000 en bestaan onder andere uit de uitgaven van Vakgroepen,
Leermiddelen, Administratie beheer en bestuur en Overige instellingslasten.
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Toelichting Financiële baten en lasten
Het Saldo financiële baten en lasten is begroot op € 45.000. De rentepercentages blijven dalen (bijna 0%)
en vooralsnog is een stijging niet te verwachten. Met de huisbankier is een vaste voet afgesproken boven
de normale afgegeven rente op de rekening. Deze vaste voet bedraagt 0,7%. In de begroting gaan we uit
van een gemiddeld jaarlijks rentepercentage van circa 0,8%.
Toelichting saldo exploitatie
Het nettoresultaat bedraagt € 166.000. De begrote rentabiliteit komt daarmee uit op 0,9%. Dit resultaat ligt
daarmee aan de onderkant van de door het ministerie gehanteerde rentabiliteitbandbreedte van 0% - 5%.
Dit begrote resultaat laat zien dat het saldo van de exploitatie voor het vierde jaar op rij ook positief kan zijn
zonder het Saldo van de financiële baten en lasten.

Beleidsplan en begroting 2017

33

7.

STRATEGISCHE RISICOANALYSE EN MEERJARENBEGROTING

Strategische risicoanalyse
We willen met een strategische risicoanalyse (risicomanagement) aan de buitenwereld laten zien dat
we onze organisatie in control hebben en dat wij goed zicht hebben op toekomstige ontwikkelingen en
mogelijke risico’s die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.
Risicomanagement is geen doel op zich maar een middel dat ons helpt in het verwezenlijken van de
doelstellingen uit ons meerjarenbeleid. Risicomanagement is daarom ook niet een louter financiële exercitie
maar een schoolbreed aandachtspunt dat betrokkenheid vereist vanuit alle onderdelen van de school.
Daarnaast biedt risicomanagement de mogelijkheid een onderbouwing van het weerstandsvermogen te
geven. Het weerstandsvermogen dient te worden aangehouden om potentiele risico’s te kunnen afdekken
en om toekomstige activiteiten te financieren.
In het najaar van 2016 hebben we opnieuw onderzoek gedaan naar het risicoprofiel van onze school. Er
zijn interviews gehouden met de deelschooldirectie, de centrale directie, staffunctionarissen en leden van
de MR. Deze interviews hebben inzicht gegeven in de voor Winkler Prins 52 belangrijkste risico’s. Deze
risico’s zijn vervolgens in een gezamenlijke bijeenkomst met de geïnterviewden geprioriteerd op basis van
kans, impact en beheersbaarheid (de mate waarin het risico op dit moment wordt beheerst). De genoemde
risico’s zijn vervolgens gegroepeerd naar thema’s en staan hieronder beschreven met daarachter tussen
haakjes de plaats op de prioriteitenlijst van alle risico’s. Daarbij geldt voor het cijfer 1 de hoogste prioriteit
en voor cijfer 52 de laagste prioriteit
De belangrijkste risico’s
• Krimp
Winkler Prins bevindt zich in een regio die te maken heeft met krimp van de bevolking. Deze krimp is
van invloed op het leerlingaantal van Winkler Prins. Bij de start van het schooljaar 2016-2017 nam het
leerlingaantal voor het eerst af. De komende jaren daalt het leerlingaantal verder als gevolg van deze
demografische ontwikkelingen (-13 % in 2022). Bij dit thema worden een aantal risico’s genoemd:
• Minder leerlingen betekenen minder inkomsten terwijl de vaste lasten niet altijd gelijke tred kunnen
houden (1)
• Natuurlijk verloop onder medewerkers houdt geen gelijke tred met het dalende leerlingaantal (2)
• Een dalend aantal leerlingen kan betekenen dat het brede onderwijsaanbod niet in stand gehouden
kan worden (4)
• Het aanbod van gekwalificeerde medewerkers wordt kleiner (16).
• ICT
Bij het thema ICT zijn verschillende soorten risico’s in beeld gebracht. Deze risico’s zijn onder te verdelen
in de ‘harde’ ICT risico’s en ‘zachte’ ICT risico’s. Aan de harde kant:
• Door externe ontwikkelingen kunnen digitale systemen geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar
komen waardoor het onderwijsleerproces achterstand kan oplopen en het secundaire proces kan
stilvallen (6)
• De afdeling ICT is kwalitatief en kwantitatief onvoldoende bezet en ingespeeld om de ontwikkelingen
bij te houden (10)
• Vanwege snelle technologische ontwikkelingen verouderen digitale systemen snel (11)
• Beveiliging en beheer van data zijn onvoldoende geregeld waardoor datalekken mogelijk worden
en privacy niet geborgd wordt (18)
• Door te langzame digitaliseringstrajecten van administratieve processen blijven taken
arbeidsintensief (48)
Aan de zachte kant van ICT:
• Door gebrek aan doorontwikkelde digitale content zal de digitale interesse van docenten in de
hogere leerjaren stagneren (14)
• Medewerkers zijn onvoldoende toegerust om ICT in te zetten bij het onderwijsleerproces (20)
• (Omgaan met) sociale media hebben een negatieve impact op het imago van Winkler Prins (21)
• Het verwachte resultaat van digitalisering van het onderwijsaanbod zal tegenvallen waardoor
Winkler Prins extra kosten zal moeten maken voor de aanschaf van traditionele lesmethoden (26)
• Door digitalisering van het onderwijsaanbod verslechtert het eindniveau van de leerling en daardoor
de examenresultaten (35).
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• Werkdruk
In diverse rapportages, zowel intern als extern, wordt werkdruk in het onderwijs steeds genoemd als een
belangrijk thema. Ook in onze risicoanalyse komt werkdruk een aantal keren naar voren:
• Werkdruk heeft een negatieve impact op de prestaties van medewerkers met als mogelijk gevolg
een hoger ziekteverzuim (8)
• Door te grote klassen krijgen leerlingen niet de benodigde aandacht met als mogelijk gevolg lagere
kwaliteit, fysieke en sociale veiligheid (9)
• Als gevolg van het ontbreken van strategisch personeelsbeleid is er een onevenwichtige
personeelsopbouw (12)
• Te veel nadruk op onderwijsontwikkeling heeft een negatieve invloed op de onderwijsresultaten
wat weer zorgt voor onrust en werkdruk (15)
• Vanwege krimp en toenemende complexiteit is de dienstverlening van het OOP alleen op peil te
houden met relatief extra middelen (24)
• Door werkdruk is er onvoldoende tijd voor scholing en lopen medewerkers een kennisachterstand
op (29)
• Door de invoering van de nieuwe managementstructuur is het MT onvoldoende gefaciliteerd voor
haar taken (46).
• Passend Onderwijs
Sinds enige jaren hebben VO-scholen de zorgplicht voor alle aangemelde leerlingen. Binnen het SWV zijn
scholen verplicht te zorgen voor een dekkend netwerk van passend onderwijs. Bij dit thema worden de
volgende risico’s naar voren gebracht:
• Als gevolg van meer leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte verhoogt de werkdruk en
krijgen leerlingen niet de aandacht die zij nodig hebben (3)
• De verevening van de LWOO/Pro-middelen (aangekondigd per 2018, waarschijnlijk pas in 2019
ingevoerd) heeft een negatieve invloed op de inkomsten van Winkler Prins (7)
• Het huidig personeelsbestand is onvoldoende toegerust op de visie van passend onderwijs (44).
• Huisvesting
In 2017 zal een start worden gemaakt met de uitvoering van de nieuwbouw en revitalisering van de
hoofdlocatie. De gemeente zal de kosten voor deze huisvesting grotendeels dragen. We willen zelf ook
investeren in extra faciliteiten, m.n. ten behoeve van duurzaamheid. De gebouwgebonden inrichting en
inventaris zijn altijd voor rekening van de school. Dit alles zal veel kosten met zich meebrengen maar onze
financiële reserve is in de afgelopen jaren voor een belangrijk deel opgebouwd om deze lasten te kunnen
dragen. Het betreft dus een voorzien risico dat reeds is afgedekt door de opbouw van ons vermogen de
afgelopen jaren. De volgende risico’s zijn hierbij in beeld gebracht:
• Indien leerlingen voor lessen LO moeten reizen naar sportvoorzieningen buiten de school betekent
dat een onveilige situatie (5)
• Indien de nieuwbouw te veel op de krimp wordt gebouwd bestaat het gevaar van te kleine gebouwen
(13)
• De gemeente steekt te weinig geld in de huisvesting waardoor de school meer besteedt dan nodig
is en inteert op haar eigen vermogen (23 + 27)
• Door het niet of te laat betrekken van de juiste mensen bij het bouwproces krijgen we niet de
gewenste huisvesting en raken medewerkers gedemotiveerd (25)
• Door uitstel van de nieuwe huisvesting kunnen de kosten voor Winkler Prins oplopen (42)
• Aardbevingen als gevolg van winning van grondstoffen kunnen fysieke onveiligheid met zich
meebrengen (49).
In onderstaand overzicht wordt per risico aangegeven op welke wijze de in kaart gebrachte risico’s het
beste beheerst kunnen worden.
Risico

Krimp

Beheersingsmaatregelen
• Bestuurlijke samenwerking Platform schoolbesturen V(S)O-MBO provincie
Groningen
• Opzetten strategische personeelsplanning
• Deelname werkgroep VO-raad Krimp & Ontgroening
• Flexibilisering deel personeelsformatie
• Profilering kwaliteiten Winkler Prins in de regio met als doel hoger marktaandeel
• Onderzoek naar kansen op shared services voor OOP
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ICT

Werkdruk

Passend onderwijs

Huisvesting

•
•
•
•

Uitvoeren masterplan ICT 2016
Digitalisering van werkprocessen verder uitwerken
Blijven investeren in scholing medewerkers
Blended learning blijft het uitgangspunt zolang de leerstof nog niet adequaat gedigitaliseerd is

• Opzetten strategische personeelsplanning
• Opstellen transitieplan met als doel werkdrukverlaging
• Onderzoek naar kansen op shared services voor OOP
• Opzetten en continueren diverse arrangementen voor leerlingen
• Continueren landelijke lobby t.b.v. de verevening LWOO/PRO middelen
• Blijven investeren in professionalisering medewerkers middels leergang Passend
Onderwijs
• Inzetten op realisatie sportvoorzieningen bij nieuwbouw
• Inzetten op passende ruimten bij nieuwbouw
• Investeringen Winkler Prins t.b.v. huisvesting moeten proportioneel zijn en bijdragen aan lagere exploitatielast
• Tijdig betrekken gebruikers bij diverse fasen bouwproces

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar,
inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Het Eigen Vermogen van onze school
bestaat uit een Algemene Reserve en een Bestemmingsreserve. Deze Reserves zijn vooral bedoeld voor
het afdekken van (toekomstige) risico’s in de financiële bedrijfsvoering en als financieringsbron voor nieuwe
activiteiten en investeringen.
Vanuit het ministerie wordt een bandbreedte voor het weerstandsvermogen voorgeschreven van 10% - 40%.
Uit de Jaarrekening 2015 blijkt dat het weerstandsvermogen van Winkler Prins 31,8% is. Dit percentage
past goed binnen de bandbreedte en staat daarmee niet ter discussie.
Vervolgens is wel de vraag aan de orde hoe dit weerstandsvermogen zich verhoudt tot de (financiële)
risico’s die in de risicoanalyse naar voren zijn gekomen.
Hiertoe is een rekenmodel ontwikkeld waarin de in kaart gebrachte risico’s zijn onderbouwd met
gebeurtenissen die zich kunnen voordoen. Aan deze gebeurtenissen zijn bedragen gekoppeld en de
kans (in een percentage) dat de gebeurtenis zich daadwerkelijk voordoet. Deze systematiek leidt tot een
totaalbedrag per risico. Alle totaalbedragen van alle risico’s bij elkaar opgeteld zijn de inschatting van
het benodigde weerstandsvermogen in geld. Op basis van dit model zouden alle geschetste risico’s en
toekomstige investeringen een weerstandsvermogen vereisen van 24%. Het huidige weerstandsvermogen
van 31,8% ligt hoger. Op basis van de ruimte in de bandbreedte van het ministerie (10% - 40%) en het
gegeven dat er naast het afdekken van risico’s en toekomstige investeringen altijd een financiële reserve
moet zijn, wordt het huidige weerstandsvermogen als passend beschouwd.
Het financieel meerjarenperspectief
Een belangrijk onderdeel van de risicoanalyse is de meerjarenbegroting. Sinds 2010 werken we met een
jaarlijks geactualiseerde meerjarenbegroting. Het doel van de meerjarenbegroting is de werkelijkheid te
presenteren die zal ontstaan bij ongewijzigd beleid. Deze werkwijze heeft ons in staat gesteld passende
maatregelen te nemen met als doel een gezonde financiële huishouding voor onze school. In deze
meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met investeringen in nieuwbouw.
De meerjarenbegroting 2017 – 2020 (najaar 2016) laat zien dat de verwachte tekorten de komende jaren
zullen oplopen. De ervaring leert dat tekorten van deze omvang goed op te vangen zijn. Een kanttekening
daarbij is (opnieuw) de situatie rondom de vervening van de lwoo-gelden de komende jaren. Vanaf 2018
zou de staatssecretaris het landelijke lwoo-budget volgens een nieuwe methodiek willen gaan verevenen.
Het is duidelijk geworden dat 2018 niet meer wordt gehaald. We gaan dan ook uit van een nieuwe verdeling
per 2019. In deze meerjarenbegroting is een inschatting gemaakt t.a.v. de mogelijke financiële effecten
van de verevening. Hierbij is vooralsnog uitgegaan van de toedeling op basis van de huidige systematiek
met daarin verwerkt de relatieve leerlingdaling. Het is niet uit te sluiten dat in 2017 besloten wordt tot een
minder gunstige verevening.
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Ratio’s OCW
De ratio’s die door het Ministerie van OCW worden gehanteerd voor het financiële toezicht op scholen zijn
onderdeel van deze meerjarenbegroting. Op deze wijze kan men zich een beeld vormen van de ontwikkeling
van deze ratio’s. De voor onze school geldende ratio’s voor de komende jaren verhouden zich goed tot de
door het Ministerie gestelde normen. De liquiditeit is passend voor een school van deze omvang.

Meerjaren begroting
Winkler Prins
Baten

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

Totaal baten
Lasten

2017

2018

2019

2020

18.028.000

17.248.000

16.840.000

16.304.000

15.000

15.000

15.000

15.000

546.000

437.000

418.000

405.000

18.589.000

17.700.000

17.273.000

16.724.000

14.664.000

14.052.000

13.679.000

13.372.000

Afschrijvingen

844.000

856.000

839.000

707.000

Huisvestingslasten

898.000

898.000

898.000

898.000

2.062.000

2.184.000

2.194.000

2.202.000

18.468.000

17.990.000

17.610.000

17.179.000

121.000

-290.000

-337.000

-455.000

45.000

49.000

48.000

46.000

166.000

-241.000

-289.000

-409.000

Personele lasten per FTE

198,10
74.023

190,20
73.880

183,30
74.626

177,60
75.293

Investering

905.000

585.000

585.000

585.000

6.168.000

6.065.000

5.916.000

5.526.000

tussen 10% - 40%

35,2%

35,6%

34,8%

33,5%

Solvabiliteit

minimaal 30%

60,2%

60,1%

59,6%

58,6%

Kapitalisatiefactor

maximaal 35%

43,4%

44,0%

43,5%

42,1%

Current ratio

tussen 0,5 - 1,5

1,57

1,59

1,58

1,51

Rentabiliteit

tussen 0% - 5%

0,9%

-1,4%

-1,7%

-2,4%

2.061

1.960

1.900

1.818

Personele lasten

Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

Rente baten & lasten

Exploitatieresultaat

Gemiddeld aantal FTE

Liquide middelen (ultimo jaar)

Balans ratio's

Weerstandsvermogen

Norm OCW

Leerlingaantallen
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8.

Tot slot

De afgelopen jaren werd er vaak vooruitgekeken naar 2016, het jaar waarin Winkler Prins haar 150-jarig
bestaan vierde. Deze memorabele gebeurtenis is uitgebreid herdacht en gevierd. Winkler Prins gaat op
weg naar de volgende mijlpaal, wetende dat ieder onderliggend jaar opnieuw een belangrijke kraal is aan
de prachtige ketting die de geschiedenis van onze school vormt.
In 2017 zijn het formuleren van een nieuw strategisch beleidsplan, de start van de nieuwbouw en de
transitie van de bestuursvorm naar het Raad van toezichtmodel de belangrijkste ontwikkelingen. Allemaal
positieve zaken die onze school de volgende stappen in de toekomst zal laten zetten.
Het wordt ook duidelijk dat die toekomst onder andere vanwege de daling van het aantal leerlingen de
komende jaren zal zorgen voor uitdagingen, met name op financieel terrein.
Het beleidsplan 2017 bevat vele mooie doelstellingen waarmee we de springplank willen zijn voor de
komende generatie, voortbouwend op onze traditie en kwaliteit.
Onze kracht zit in de dialoog, de wijze waarop we met elkaar omgaan. We zijn gewend de analyses en de
dilemma’s voor onze school met elkaar te delen en samen oplossingen te zoeken. We hebben vertrouwen
in onze kracht en onze kwaliteit om het onderwijs van morgen vorm te geven.
De kracht van onze school richt zich vooral op de betrokkenheid, inzet en professionaliteit van de
medewerkers. Het managementteam heeft er dan ook alle vertrouwen in dat we samen in staat zullen zijn
de uitdagingen van 2017 aan te gaan en dat we aan het eind van het jaar zullen constateren dat ook 2017
voor Winkler Prins opnieuw een goed jaar was.
We wensen iedereen daarbij veel succes.
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EXPLOITATIEREKENING
Begrotingsonderdelen

Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2015

Exploitatie 2015

Baten
Rijksbijdragen € 18.028.000

€ 18.072.000

€ 17.577.000

€ 17.702.096

€

15.000

€

16.000

€

17.000

€

24.337

Overige baten €

546.000

€

650.000

€

561.000

€

572.468

Overige rijksbijdragen-/subsidies
Totaal baten

€ 18.589.000

€ 18.738.000

€ 18.155.000

€ 18.298.900

Lasten
Personele lasten € 14.664.000

€ 14.599.000

€ 14.462.000

€ 14.338.039

Afschrijvingen €

844.000

€

843.000

€

863.000

€

829.168

Huisvestingslasten €

898.000

€

942.000

€

953.000

€

925.508

Overige instellingslasten € 2.062.000

€ 2.232.000

€ 1.767.000

€ 2.069.550

Totaal lasten

€ 18.468.000

€ 18.616.000

€ 18.045.000

€ 18.162.265

Saldo baten en lasten

€

€

€

€

136.635

121.000

122.000

110.000

Financiële baten en lasten
Financiële baten €

45.000

€

61.000

Financiële lasten

€

70.000

€

-

€

79.950

Saldo financiële baten en lasten

€

45.000

€

61.000

€

70.000

€

79.950

Nettoresultaat operationeel

€

166.000

€

183.000

€

180.000

€

216.585

€

166.000

€

183.000

€

180.000

€

216.585

Bestemmingsreserve WP150
Nettoresultaat
Rentabiliteit
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0,9%

1,0%

1,0%

1,2%
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TOELICHTING BATEN
Toelichting baten

Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2015

Exploitatie 2015

Rijksbaten
Rijksbijdrage sector VO personeel

€ 13.831.000

€ 14.468.000

€ 14.043.000

€ 14.137.578

Rijksbijdrage sector VO materieel

€ 2.012.000

€ 2.133.000

€ 2.080.000

€ 2.087.200

€

€

Rijksbijdrage sector VO leermiddelen €

633.000

Totaal Rijksbijdrage OCW

652.000

€ 16.476.000

€

639.000

€ 17.253.000

640.876

€ 16.762.000

€ 16.865.654

Overige rijksbijdragen-/subsidies
Geoormerkte OCW-subsidies

€

-

€

-

€

-

€

-

Niet-geoormerkte OCW-subsidies

€

622.000

€

482.000

€

472.000

€

493.072

Vrijval niet-geoormerkte OCW-subsidies

€

48.000

€

51.000

€

54.000

€

53.551

€

Totaal overige rijksbijdragen-/subsidies

€

670.000

533.000

€

526.000

€

289.000

€

546.623

€

289.819

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Vergoeding SWV RSNOWG 2.01
Vergoeding SWV GO 20.02 €

882.000

Totaal ontvangen doorbetalingen Rijsbijdrage SWV

€

Totaal Rijksbaten

€ 18.028.000

Toelichting baten

€

-

€

-

€

286.000

€

289.000

882.000

€

286.000

€ 18.072.000

Begroting 2017

€

289.819

€ 17.577.000

Begroting 2016

€ 17.702.096

Begroting 2015

Exploitatie 2015

Overige overheidsbijdragen
Vergoeding Platform Bèta
Vrijval subsidies

€

€

15.000

16.000

€

17.000

€

7.389

€

16.948

Totaal overige overheidsbijdragen

€

15.000

€

16.000

€

17.000

€

24.337

Totaal overige overheidsbijdragen

€

15.000

€

16.000

€

17.000

€

24.337

Toelichting baten

Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2015

Exploitatie 2015

Overige baten
Verhuur

€

4.000

€

4.000

€

4.000

€

Bijdrage derden WP 150

€

-

€

15.000

€

-

€

4.240
-

Detachering personeel

€

-

€

-

€

8.000

€

17.876

Vrijwillige ouderbijdrage

€

81.000

€

88.000

€

88.000

€

85.581

Kantine

€

45.000

€

40.000

€

56.000

€

44.019

Bijdragen excursies en activiteiten

€

82.000

€

132.000

€

81.000

€

80.082

Bijdragen werkweken en internationalisering

€

148.000

€

122.000

€

142.000

€

123.425

Vrijval egalisatie subsidies

€

58.000

€

81.000

€

86.000

€

86.336

Overige overige baten

€

128.000

€

168.000

€

96.000

€

130.908

€

546.000

€

650.000

€

561.000

€

572.468

Totaal overige baten
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TOELICHTING LASTEN
Personele lasten

Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2015

Exploitatie 2015

Brutolonen en salarissen € 11.216.000

€ 11.201.000

€ 10.864.000

€ 11.016.522

Sociale lasten € 1.350.000

€ 1.326.000

€ 1.334.000

€ 1.285.922

€ 1.463.000

€ 1.680.000

Pensioenpremies

€ 1.452.000

€ 1.427.810
€ 13.730.253

€ 13.878.000

€ 13.990.000

€ 14.018.000

Totaal lonen, lasten en premies
Dotatie personele voorzieningen

17.100

€

167.000

€

124.000

€

99.000

€

113.222

Afdracht uitkeringskosten €

194.000

€

183.000

€

187.000

€

151.241

Overig €

345.000

€

377.000

€

378.000

€

406.413

Personeel niet in loondienst

Overige personele lasten

€

706.000

€

684.000

€

664.000

€

687.976

Af: uitkeringen

€

-60.000

€

-75.000

€

-80.000

€

-80.191

Totaal Personele lasten

€ 14.664.000

Afschrijvingen op
materiële vaste activa

Begroting 2017

€ 14.338.039

€ 14.462.000

€ 14.599.000

Begroting 2016

Begroting 2015

Exploitatie 2015

Gebouwen en terreinen €

313.000

€

304.000

€

299.000

€

294.912

Inventaris en apparatuur €

439.000

€

442.000

€

451.000

€

419.978

Leermiddelen €

88.000

€

91.000

€

107.000

€

108.233

Overig €

4.000

€

6.000

€

6.000

€

6.046

Totaal

€

844.000

€

843.000

€

863.000

€

829.168

Totaal afschrijvingen

€

844.000

€

843.000

€

863.000

€

829.168

Huisvestingslasten

Begroting 2017

Begroting 2016

Begroting 2015

Exploitatie 2015

Huur €

35.000

€

55.000

€

40.000

€

52.132

Onderhoud €

186.000

€

211.000

€

218.000

€

223.457

Energie en water €

228.000

€

227.000

€

243.000

€

211.354

Schoonmaakkosten €

350.000

€

345.000

€

360.000

€

337.216

Heffingen €

25.000

€

25.000

€

25.000

€

22.488

Overige €

74.000

€

79.000

€

67.000

€

78.861

Totaal

€

898.000

€

942.000

€

953.000

€

925.508

Totaal huisvestingslasten

€

898.000

€

942.000

€

953.000

€

925.508

Begroting 2017

Overige lasten

Begroting 2016

Begroting 2015

Exploitatie 2015

Administratie- en beheerslasten €

729.000

€

719.000

€

659.000

€

844.931

Inventaris, apparatuur en leermisddelen €

928.000

€

910.000

€

659.000

€

825.673

Dotatie overige voorzieningen €

405.000

€

603.000

€

449.000

€

398.947

Totaal

€ 2.062.000

€ 2.232.000

€ 1.767.000

€ 2.069.550

Totaal overige lasten

€ 2.062.000

€ 2.232.000

€ 1.767.000

€ 2.069.550

Financiële baten en lasten
Rentebaten €

Begroting 2017
45.000

Begroting 2016
€

61.000

Begroting 2015
€

70.000

Exploitatie 2015
€

79.950

Rentelasten
Totaal

€

45.000

€

61.000

€

70.000

€

79.950

Totaal financiële baten en lasten

€

45.000

€

61.000

€

70.000

€

79.950
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Postadres
Postbus 190
9640 AD Veendam
Tel. (0598) 36 46 56
info@winklerprins.nl | www.winklerprins.nl
facebook.com/wpveendam
twitter.com/winklerprins
Hoofdlocatie
Raadsgildenlaan 1
9646 AA Veendam
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Locaties
Raadsgildenlaan 11		
9646 AA Veendam		
				

Jan Salwaplein 2
9641 LA Veendam
Tel. (0598) 61 23 11

J.G. Pinksterstraat 26
9641 AX Veendam		
				

Parallelweg 25
9641 KG Veendam
Tel. (0598) 38 31 38

