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1. INLEIDING 

1.1. ALGEMEEN 

Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs presenteert hierbij het bestuursformatieplan voor het schooljaar 2019-

2020 van de Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs. Het bestuursformatieplan geeft de geplande inkomsten en 

uitgaven op het personele vlak weer. In de besteding van de personele inkomsten is het beleid omtrent het 

personeel en de verdeling van de personele middelen verwerkt. In dit formatieplan wordt een vooruitblik 

gedaan voor de personele planning voor de drie hierna volgende schooljaren. 

1.2. FORMATIEBELEID CAO PO 

Elk bevoegd gezag is op grond van het gestelde in de CAO Primair Onderwijs, onderdeel formatiebeleid, 

verplicht tot het opstellen van de meerjaren formatieplanning voor de komende vier schooljaren. Met het 

opstellen en vaststellen van dit bestuursformatieplan wordt aan deze verplichting voldaan. In het 

bestuursformatieplan worden de aan het bestuur toegekende inkomsten in geld, berekend per school, 

weergegeven. De technische berekeningen voor dit plan zijn gemaakt door Stichting Fluvium Openbaar 

Onderwijs. Deze berekeningen hebben de basis gevormd voor verder overleg. Het door het bestuur en het 

directieoverleg vastgestelde beleid is in het allocatiemodel verwerkt. De inkomsten en uitgaven zijn 

opgenomen zoals bekend op het moment van het vaststellen van de meerjaren personele begroting in 

november 2018. Er zullen voor de zomervakantie waarschijnlijk nog mutaties plaatsvinden. Het gaat hierbij 

bijvoorbeeld om het invullen van vacatureruimte, overplaatsingen en wensen tot aanpassing van de 

werktijdfactor die alsnog ingewilligd kunnen worden. 

1.3. HET BEVOEGD GEZAG EN ZIJN INSTELLINGEN 

Onder het bevoegd gezag vallen de hierna genoemde instellingen: 
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1.4. LUMPSUMBEKOSTIGING 

Met de lumpsumbekostiging hebben schoolbesturen en scholen meer ruimte gekregen om de beschikbare 

middelen in te zetten op een wijze die past bij de doelstellingen van de eigen organisatie. Voldoende ruimte 

voor het vormgeven van integraal personeelsbeleid is daarbij van groot belang. 

Deze formatieplanning is kader- en taakstellend voor de school formatieplannen voor het schooljaar 

2019/2020. Dit bestuursformatieplan dient daarmee als basis voor de school formatieplannen van de 

afzonderlijke scholen en wordt jaarlijks geactualiseerd op grond van het meerjaren formatiebeleid. Bij het 

ontwikkelen van het formatiebeleid dient rekening te worden gehouden met de CAO Primair Onderwijs en de 

Wet op het Primair Onderwijs. 

Het besluitvormingstraject omvat naast de formele vaststelling van het bestuursformatieplan door het bestuur, 

instemming conform het bepaalde in het reglement van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad. 
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2. MANAGEMENTSAMENVATTING 

In de navolgende samenvatting wordt in het kort ingegaan op bestuur specifieke zaken, de 

ontwikkeling van het leerlingenaantal en het resultaat, zowel voor schooljaar 2019-2020 als voor de 

drie daaropvolgende schooljaren. In hoofdstuk 9 wordt uitgebreider ingegaan op de conclusies en 

aandachtspunten voor het formatiebeleid. 

2.1. ONTWIKKELING LEERLINGENAANTAL 

In de onderstaande tabel is de (te verwachten) ontwikkeling van het aantal leerlingen opgenomen vanaf de tel 

data 1 oktober 2017 tot en met 1 oktober 2021. De leerlingaantallen per oktober 2017 en oktober 2018 

betreffen gerealiseerde tel data, de tel data vanaf oktober 2019 en verder betreffen een prognose. 
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Voor de obs Est 12NU en obs de Bellefleur 18DS00,  heeft Fluvium een instandhoudings verzoek gedaan op 

basis van de gemiddelde schoolgrootte. 
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2.2. RESULTATEN 

De Begroting 2019 is in concept aangeboden aan de GMR Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs en de RVT en 

kent een positief resultaat van € 54.300,=. Een aantal scholen begroten vanwege de schoolomvang met een 

toegestaan tekort om goed onderwijs te blijven bieden en een aantal scholen hebben nog ruimte in de formatie 

voor het aanstellen van extra personeel en krijgen hiervoor ook de ruimte om dit alsnog in te vullen. Daarnaast 

is er nog geen beleid ingevuld voor de fusiemiddelen van de fusieschool Buurmalsen Tricht. Indien al het nog niet 

ingevulde beleid wordt ingevuld in 2019 kan Fluvium uiteindelijk maximaal met een tekort van € 90.000,= het 

boekjaar 2019 afsluiten. In dat geval wordt de algemene reserve van de stichting aangesproken. 

Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs kijkt kritisch naar de financiële ruimte op stichtingsniveau. De risico’s zijn 

in beeld gebracht waarmee een financiële buffer wordt onderbouwd. Voor investeringen en betaling van 

kortlopende schulden is eveneens een redelijke en verantwoorde buffer aangebracht.  

Voor 2019 betekent het bovenstaande dat er ruimte is voor een extra investering in de uitvoering van de plannen 

voor het strategisch beleidsplan (De Fluvium Koers) ter grootte van €200.000 

De formatie budgetten voor de scholen zijn in principe taakstellend. 

De twee grootste interventies hiertoe blijven: 

▪ bij een negatief resultaat zal een taakstelling worden opgenomen in de begroting: 

 deze kan het personele deel betreffen; 

 deze kan het materiële deel betreffen (voorzieningen en huisvesting); 

▪ de bezetting van scholen baseren op het werkelijk aantal leerlingen (T=0 - systematiek): 

 waarmee financiële armslag is om beleidsrijk te anticiperen op bijvoorbeeld de krimp. 

De begroting 2019 kent met het positieve resultaat geen taakstellingen. Dit gegeven is door het CvB van Stichting 

Fluvium Openbaar Onderwijs ressorteert, bekrachtigd. Eventuele tekorten als gevolg van beleidsinvulling door 

scholen zal worden bekostigt ten laste van de algemene reserve. 

2.4. ENKELE PUNTEN UIT BEGROTING 2019 

BEKOSTIGINGSSYSTEMATIEK 

Op basis van de leerlingentellingen per 1-10-2018 is de totale bekostiging doorgerekend op basis van de meest 

recente bekostigingsgegevens vanuit het ministerie van OCW. De personele bekostiging is voor de eerste zeven 

maanden van 2019 (schooljaar 17-18) gebaseerd op de ontvangen beschikkingen die gebaseerd zijn op de 

leerlingentellingen van 1 oktober 2017 (T-1). De andere vijf maanden van boekjaar 2019 zijn voor 'rekening' 

voor schooljaar 18-19. 

GROEIBEKOSTIGING 

Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs is ten opzichte van de leerlingentelling van 1-10-2017 3,4% gekrompen – 

conform de verwachting van 3 tot 4%. Fluvium  is met 23 leerlingen gekrompen. Vermoedelijk gaat Fluvium de 

groeidrempel in schooljaar 2018-2019 niet halen. De bijzondere groeidrempel is nog wel in zicht. Voor de 

bijzondere groeibekostiging moet het aantal leerlingen tussen 1 april 2019 en 1 juni 2019 minimaal 26 

leerlingen toenemen. De toegekende groeibekostiging betreft dan het restant van het schooljaar. Indien het 
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aantal van 26 leerlingen op 1 mei 2019 wordt gehaald 4 maanden bekostiging, ingeval van per 1 juni 2019 3 

maanden bekostiging. 

 

NIEUWKOMERS 

Op dit moment zijn er geen extra inkomsten verwerkt in de begroting 2019 voor nieuwkomers. Het recht op 

deze middelen moet ieder kwartaal worden aangevraagd. Indien een school minimaal vier nieuwkomers heeft 

die korter dan een jaar in Nederland zijn, kan er voor € 2.250,= per leerling extra bekostiging worden 

aangevraagd. Dit gebeurt in samenspraak met PZ en Financiën. De nieuwkomers die in 17-18 zijn ingeschreven 

tellen voor 2019 regulier mee.  

BASIS- EN SPECIALE ONDERSTEUNING 

In beginsel staat in de begroting 2019 een bedrag van € 25,= per leerling opgenomen voor het organiseren van 

goede basisondersteuning voor leerlingen met een speciale zorgbehoefte. Het bedrag wordt niet geheel 

'verankerd' in de reguliere schoolformatie, maar dient ook bestemd te worden voor de brede inzet van IB of 

om adequaat te kunnen reageren op knelpunten. Deze vergoeding wordt tot 1 augustus 2019 voor het laatst 

beschikbaar gesteld. 

Met het vervallen van de B-arrangementen komt er per leerling € 55,= bij. In de verdeelsystematiek zit 

solidariteit, historisch besef, maar ook ambitie verborgen. Zodanig, dat elke interventie gepleegd op het kind 

de leerkracht leert hoe pedagogisch-didactisch te handelen in andere situaties nadien. Het is de leerkracht die 

beter in staat gesteld moet worden adequaat op de behoefte van het kind te reageren. 

Vanaf schooljaar 2019-2020 komen de intensieve en zeer intensieve arrangementen van BePO te vervallen en 

ontvangen de schoolbesturen voor de laatste vijf maanden van 2019 € 70,= per leerling op basis van de 

leerlingentelling van 1 oktober 2018 en voor 2020 € 85,= per leerling op basis van de leerlingentelling van 1 

oktober 2019. In totaal zal er voor schooljaar 2019-2020 € 165.000,= beschikbaar zijn. Het nieuwe beleid om dit 

budget bij de juiste leerlingen terecht te laten komen wordt in het directieoverleg vastgesteld. 

Naast deze bijdrage ontvangen de scholen per leerling € 33,= voor schoolbegeleiding. De scholen hebben ook 

de keuze om voor dit budget extra begeleidingsuren aan te vragen bij BePO. 

BESTUURLIJK PROFESSIONALISERINGSPLAN 2019 

Voor de middelen in de Prestatiebox is een Professionaliseringsplan op schoolniveau voor 2019 opgesteld die 

volledig gebaseerd is op het nieuwe strategische beleidsplan. De middelen voor Cultuureducatie worden 

rechtstreeks in het schoolbudget geplaatst. De komende jaren gaat de Prestatiebox in omvang sterk toenemen 

(OCW beleid). 

PREMIESTIJGINGEN 

Voor zowel ABP als het Participatiefonds zijn de premiestijgingen doorgerekend zonder dat de bekostiging is 

aangepast. Het ministerie van OCW kan namelijk de referentiesystematiek toepassen en de bekostiging 

aanpassen op basis van de ontwikkelingen in de markt. Dit betekent concreet dat premiestijgingen niet 

automatisch volledig worden gecompenseerd.  

STICHTING FLUVIUM OPENBAAR ONDERWIJS IS EIGENRISICODRAGER (ERD) 

Sinds 1 januari 2016 is Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs Eigenrisicodrager voor het Vervangingsfonds. In 

de balans is een voorziening opgenomen voor vervanging waarvan de dotatie gelijk is aan de premie die 

voorheen betaald werd aan het Vervangingsfonds. Hiertegenover worden alle kosten van vervanging geboekt. 

Dit betreft ook de vervangingen die buiten de dekking van het Vervangingsfonds vielen in het verleden en de 
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kosten van IPPON (Vervangingspool).  Een overschot of een tekort op deze rekening moet direct ten laste of 

ten bate van de exploitatie worden geboekt. In 2016 was er sprake van een klein overschot, in 2017 was er 

sprake van een tekort en in 2018 is er opnieuw een overschot als gevolg van het lage ziekteverzuim van 4,59% 

tegen landelijk ruim 6%. De grootboekrekening in de balans maakt het mogelijk om de kosten voor vervanging 

zeer goed te monitoren en de tekorten en overschotten voor de toekomst te minimaliseren. 

2.5. ONTWIKKELING LEERLINGAANTALLEN - INCLUSIEF ONTWIKKELING FTE'S 

 

Fluvium Openbaar Onderwijs  2015 2016 2017 2019 2020 

prognose 

2021 

prognose 

directie 16,50 16,12 15,26 13,85 13,75 13,75 

onderwijzend personeel 127,03 120,81 123,82 122,29 118,60 118,40 

onderw. onderst. personeel 16,09 20.03 18,93 25,80 25,80 25,80 

 Totaal 159,62 156,96 158,01 161,94 158,15 157,95 
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3. BESTUURSBELEID 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de beleidsterreinen personeel en formatie. Naast de 

bestuur specifieke kenmerken zijn ook enkele algemene toelichtingen opgenomen. 

3.1. PERSONEELSBELEID 

Personeelsbeleid is 'het gevolgd beleid in personeelszaken'. Bij Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs is dit 

beleid mede vervat in de volgende personeelsbeleid stukken: 

Strategisch Beleid 16-20 

WET BIO 

De nascholing van personeel heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een recht tot een plicht. Dat uit zich 

ondermeer in de invoering van de Wet beroepen in het onderwijs (BIO). Dit houdt in dat er 

bekwaamheidseisen gelden voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en schooldirecteuren. Ook na het 

behalen van de formele diploma’s moeten zij hun bekwaamheid actueel houden en verder ontwikkelen. Van 

iedere werknemer moet een bekwaamheidsdossier worden bijgehouden. 

HET SCHOOLLEIDERSREGISTER 

Schoolleiders zijn op grond van de CAO PO verplicht zich in te schrijven in het Schoolleidersregister. Uiterlijk 1 

januari 2019 moeten schoolleiders geregistreerd staan als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Register 

Adjunct-directeur Onderwijs (RADO). Schoolleiders die na 1 januari 2019 niet geregistreerd zijn, kunnen 

hiervan rechtspositionele gevolgen ondervinden. De Stichting Schoolleidersregister PO beheert het register en 

bepaalt welke criteria gelden voor de registratie en voor de opleidingen. De Commissie Registratie, bestaande 

uit schoolleiders, bepaalt of een kandidaat wel of niet voldoet aan de eisen. Als de kandidaat het daar niet mee 

eens is, kan hij naar de Commissie van Beroep Schoolleidersregister PO. 

Tekst: Schoolleidersregister 

Op 1 januari 2019 waren alle directeuren van Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs 'register proof'. 
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3.1.1. INTEGRAAL PERSONEELSBELEID 

Volgens het Statuut Sociaal Beleid van de CAO PO dient ieder schoolbestuur Integraal Personeelsbeleid te 

hebben ontwikkeld. 

Onder Integraal Personeelsbeleid (IPB) wordt volgens het handboek IPB verstaan:  

'Het regelmatig en systematisch wederzijds afstemmen van de inzet, kennis en bekwaamheden van de 

werknemers en de inhoudelijke en organisatorische doelen van de school. Deze afstemming is ingebed in de 

strategische positie en gerelateerd aan de onderwijscontext van de school. Hierbij wordt professioneel gebruik 

gemaakt van een samenhangend geheel van instrumenten en middelen die zijn gericht op de ontwikkeling van 

individuele werknemers'. 

Met deze definitie wordt benadrukt dat IPB zowel de organisatie als het individu als uitgangspunt voor 

ontwikkeling neemt, en beschrijft het de wisselwerking tussen het organisatie- en het individuele belang. Hierbij 

is een samenhangende inzet van de diverse personeelsinstrumenten van belang. Een herzien IPB wordt  voor 

2019 - 2022 ontwikkeld.  

3.1.2. Taak- en functiedifferentiatie 

Volgens de CAO-PO dragen de werkgever en de P(G)MR (Personele Geleding Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad) jaarlijks voor 1 augustus zorg voor aanpassing van het functieboek op zowel bestuurs- 

als schoolniveau met inachtneming van de afspraken over de functiemix (zie onder 3.1.3) Hierbij wordt besloten 

of de huidige normfuncties en de huidige niet-normfuncties, zoals beschreven in de CAO-PO, gehandhaafd blijven 

of dat alle functies volgens Functiewaardering Primair Onderwijs (FUWA PO) worden gewaardeerd. Ook voor de 

beschrijving en waardering van nieuwe niet-normfuncties dient de werkgever gebruik te maken van FUWA PO.  

Deze beschrijving en waardering dient te geschieden door een hiertoe door de Stichting Personeelsinstrumenten 

Onderwijs (SPO) gecertificeerde adviseur. 

Tevens maakt de werkgever afspraken met de PMR (Personele Geleding Medezeggenschapsraad van de school) 

over de invulling van het functiebouwwerk op schoolniveau voor wat betreft het geheel van functies naar soort, 

niveau en aantal. Dit in samenhang met het meerjaren bestuursformatieplan, waarin jaarlijks voor 1 mei voor 

het nieuwe schooljaar het beschikbare aantal functies per school wordt vastgesteld. 

Voordat de werkgever de functie en de daarbij behorende waardering definitief vaststelt, kan hij besluiten om 

gedurende minimaal een en maximaal twee jaar ervaring met de functie op te doen. Na afloop van deze termijn 

wordt, in overleg met de P(G)MR, de betekenis van de voorgenomen nieuwe functie voor de schoolorganisatie 

en de voorlopig vastgestelde waardering geëvalueerd.  
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Functiebouwwerk Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs - per schooljaar 19-20 

 

3.1.3. CONVENANT LEERKRACHT VAN NEDERLAND  

In het Convenant 'Leerkracht van Nederland' van juli 2008 zijn door de sociale partners en de minister van OCW 

afspraken gemaakt over verbetering van de positie van de leraar. Deze afspraken zijn opgenomen in de CAO PO. 

Deze zijn: 

▪ het versterken van de positie van de leraar 

▪ een betere beloning 

▪ het optimaliseren van de inzetbaarheid van de leraar 

▪ het instellen van een scholingsfonds 

▪ het nastreven van meer diversiteit in het personeelsbestand 

3.1.4. ACTIEPLAN LERAAR 2020 - EEN KRACHTIG BEROEP 

Het Actieplan Leraar 2020, uitgewerkt door het ministerie en de PO-Raad, heeft als doel het verbeteren van de 

professionele kwaliteit van leraren en schoolleiders. Leraren moeten opbrengstgericht kunnen werken en goed 

om kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Er wordt geïnvesteerd in de versterking van het 

leraarsberoep door middel van de lerarenbeurs, de promotiebeurs, de ontwikkeling van een lerarenregister door 

de beroepsgroep, en verbetering van de kwaliteit van de lerarenopleiding. Een goed HRM-beleid biedt 

professionele ruimte en carrièremogelijkheden aan leraren. Hierbij valt te denken aan de voortzetting van de 
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functiemix, de introductie van prestatiebeloning en de invoering van het wetsvoorstel Versterking positie 

leraren. 

In het kader van dit actieplan waren met ingang van schooljaar 2011-2012 de Prestatiebox-middelen toegekend 

aan scholen in het primair onderwijs. Voor schooljaar 2018 - 2019 zijn de middelen vanuit de Prestatiebox voor 

het eerst opgenomen in het Professionaliseringsplan op schoolniveau. 

3.1.5. REGELINGEN BIJ FORMATIEVE FRICTIES EN AFVLOEIING 

FORMATIEVE FRICTIES 

Indien er sprake is van onvoldoende inkomsten om aan de verplichtingen te voldoen zal conform 

werkgelegenheidsgarantie een sociaal plan moeten worden opgesteld in samenspraak met vakbonden. 

Een eventueel ontslag op grond van formatieve fricties wordt getoetst door het Participatiefonds middels de 

Instroomtoets. Met behulp van deze toets wordt beoordeeld of het ontslag onvermijdbaar is en of het bestuur 

heeft voldaan aan de zogenaamde inspanningsverplichting. Bij deze laatste wordt nagegaan of het bestuur een 

aantal voorgeschreven acties heeft ondernomen om instroom in het wachtgeld te voorkomen. Als het 

Participatiefonds van mening is dat het ontslag niet onvermijdbaar is en berust op eigen beleid komen de WW-

kosten voor rekening van het bestuur. 

Het reglement van het Participatiefonds schrijft voor dat 65% van het budget voor Personeels- en 

Arbeidsmarktbeleid wordt ingezet voor de bekostiging van personeel.  

Bij de inzet van formatieplaatsen dient rekening te worden gehouden met eventuele krimp voor het volgend 

schooljaar. Het Participatiefonds ziet inzet (ook aanstellingen in tijdelijke dienst) bij verwachte krimp als eigen 

beleid van het bestuur.  

AFVLOEIINGS SYSTEMATIEK 

Op basis van de afspraken binnen de CAO PO kunnen werkgevers in overleg met de (G)MR een keuze maken 

uit: 

● de regeling ontslagbeleid 

● de regeling werkgelegenheidsbeleid 

Voor Fluvium Openbaar Onderwijs geldt het werkgelegenheidsbeleid.  

Werkgelegenheidsbeleid is geregeld in artikelen 10.2 en 10.3 van de CAO PO en artikel 17.1 van de CAO VO. 

Het bevoegd gezag dient uitvoering te geven aan deze regeling als de werkgelegenheid van werknemers met 

een dienstverband voor onbepaalde tijd niet kan worden gegarandeerd. De regeling geldt niet voor 

werknemers in tijdelijke dienst 

 

3.2. FORMATIEBELEID 

3.2.1. ALGEMEEN 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de uitgangspunten van formatiebeleid. Naast de bestuur specifieke 

situatie zijn ook enkele algemene toelichtingen opgenomen. 
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De formatiebudgetten zoals deze jaarlijks aan de scholen worden toegekend zijn in de regel op grond van het 

aantal leerlingen op de teldatum van het vorige jaar (t-1) en op basis van de geldende formatieregeling. De inzet 

echter is gebaseerd op het werkelijk aantal leerlingen (t=0) dat in de klassen zit. In de formatieplanning 

bovenschools kan er dan financiële ruimte worden gevonden om specifieke situaties verantwoord tegemoet te 

treden. Hierbij valt te denken aan grote instroom in de onderbouw of instroom nieuwkomers. Het een en ander 

staat uiteraard in verhouding met de vastgestelde begroting. 

3.2.2. CAO PO 

De procedure voor het bestuursformatieplan en voor de schoolplannen is door de gezamenlijke besturen en 

onderwijsvakorganisaties geregeld in de CAO-PO. 

In de CAO is onder andere geregeld dat de werkgever zijn - tenminste op vier jaar betrekking hebbend - 

meerjaren formatiebeleid vaststelt en jaarlijks actualiseert in een bestuursformatieplan. Daarbij moet rekening 

worden gehouden met de verplichtingen van het te voeren zorg- / ondersteuningsbeleid in een 

samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs'. Ook dient de werkgever te streven naar behoud van 

werkgelegenheid en de verschillende uitgangspunten als geregeld in de Wet Primair Onderwijs. 

Daarbij valt onder andere te denken aan herplaatsing beleid, mobiliteitsbeleid en werkgelegenheidsgaranties. 

Dienaangaande wordt er binnen de Personele Unie, waaronder Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs 

Openbaar Onderwijs ressorteert, gekeken naar de mogelijkheden voor een met ontslag bedreigd personeelslid. 

Het bestuursformatieplan dient - na verkregen instemming van de personeelsgeleding van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PGMR) - door het bevoegd gezag voor 1 mei voor het komende 

schooljaar te worden vastgesteld, tenzij zwaarwegende redenen of omstandigheden zich daartegen verzetten. 

Het plan bevat naast een overzicht van de inkomsten (de beschikbare formatiebudgetten) en de uitgaven (de 

personele verplichtingen), ook de uitgangspunten met betrekking tot het formatiebeleid, de 

beleidsvoornemens en belangrijke ontwikkelingen op personeelsgebied. 

Het plan is niet statisch, maar dynamisch; het borduurt voort op de voorliggende plannen en 

beleidsuitgangspunten en wordt aan de hand van nieuwe ontwikkelingen jaarlijks bijgesteld. 

3.2.3. FORMATIEBESTEDING EN PERSONELE VERPLICHTINGEN 

De groepsformatie wordt ingezet voor het primaire proces: het verzorgen van onderwijs in de groepen. 

Uitgangspunt is dat de formatie zodanig wordt ingezet, dat sprake is van een optimale bezetting per 

(combinatie)groep in de school gerelateerd aan het onderwijsconcept van de school. Hierbij is rekening 

gehouden met de doorlopende personele verplichtingen. De middelen voor leerlingen met een specifieke 

ondersteuningsvraag en de middelen vanuit 'Passend Onderwijs' (samenwerkingsverband BePO) dienen voor 

de beoogde doelen te worden ingezet. Ten aanzien van onderwijsondersteuning en interne begeleiding. De 

directie (inclusief de ondersteuning) dient wel voldoende tijd in te ruimen voor haar directietaken. 

Bij de voorbereiding van de formatieplanning voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn de volgende wensen van de 

medewerkers geïnventariseerd: 

● (vrijwillige) overplaatsing (mobiliteit); 

● het opnemen, uitbreiding c.a. beëindiging van het seniorenverlof (duurzame inzetbaarheid) en / of 

ouderschapsverlof; 

● scholingswensen; 
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● taakvermindering of deel- / volledig ontslag (op eigen verzoek). 

Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs is zich bewust van het dreigend tekort aan onderwijsmensen in de 

komende jaren en werkt aan een deltaplan. 

Eventuele formatieve fricties op schoolniveau worden in beginsel op vrijwillige basis tussen scholen onderling 

opgelost door bijvoorbeeld (gedeeltelijke) overplaatsing van medewerkers. Waar mogelijk wordt rekening 

gehouden met de aangeleverde wensen van het personeel. Gedurende de periode mei tot en met juni worden 

de school formaties verder ingevuld. 

Bij een groeiende onderwijsorganisatie dient de onderwijsgroep rekening te houden met de 

benoemingsvolgorde zoals genoemd in de CAO PO: 

● werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard door het UWV waarbij aanpassing 

van het dienstverband nodig is; 

● eigen wachtgelders (werknemers die langer dan een jaar hebben gewerkt en recht hebben op een 

werkloosheidsuitkering); 

● werknemers met een dienstverband voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband; 

● deeltijders in vaste dienst die hun dienstverband willen uitbreiden; 

● werknemers die meer gewerkte uren willen laten uitbetalen. 

Pas als er niemand meer op grond van de benoemingsvolgorde in aanmerking komt voor de vacature, kan de 

vacature aan een andere werknemer worden aangeboden. Het passeren van voorrang benoemingen kan leiden 

tot kortingen op de bekostiging volgens artikel 138 van de Wet op het Primair Onderwijs. 

Daarnaast is van belang te weten dat volgens de CAO PO tijdelijke aanstellingen (inclusief korttijdelijke) na 36 

maanden vast worden. Werkt een vervanger totaal 12 maanden in dezelfde functie en wordt nadien een 

benoeming aangeboden anders dan vervanging dan geldt de nieuwe benoeming als vast. Hierbij worden 

dienstverbanden als opeenvolgend gezien indien er geen onderbreking langer dan 3 maanden is. De 

tussenpozen tellen mee voor de berekening van de 36 of 12 maanden termijn. 

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid zal bovenstaande er anders gaan uitzien, zo mogelijk ook voor 

het Openbaar Onderwijs. Anno 2019 is bij voortschrijdend inzicht de WWZ onder politieke druk komen te staan 

- zeker gezien het grote lerarentekort dat in maart 2019 al speelt. 
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3.2.4. MANAGEMENT 

De eenentwintig scholen / locaties van Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs worden geleid door dertien 

directeuren. Het CvB van de personele unie is verantwoordelijk gesteld voor alle onderwijsinhoudelijke en -

organisatorische processen bovenschools. Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs  wordt op het gebied van 

financiën, personeels- en salarisadministratie ondersteund door het bestuurskantoor van de Personele Unie 

Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs en SPGG. De algehele administratieve ondersteuning (maatwerk) wordt 

verzorgd door CABO. 

3.2.5. FACILITEITEN MEDEZEGGENSCHAP 

In de CAO PO wordt het bevoegd gezag verplicht faciliteiten ter beschikking te stellen aan de 

medezeggenschapsraad. Het betreft faciliteiten uitgedrukt in uren en in geld, afhankelijk van de schoolgrootte. 

FACILITEITEN IN UREN 

De werkgever stelt aan de werknemers die lid is van de (G)MR per schooljaar 60 uur ter beschikking. Indien een 

werknemer lid is van beide gremia ontvangt de medewerker 100 taakuren. Een GMR lid van de oudergeleding 

krijgt een vergoeding van € 30,= per bezochte vergadering naast een reiskostenvergoeding van € 0,28 per 

kilometer.  

FACILITEITEN IN GELD 

Vanaf schooljaar 2018-2019 heeft Fluvium Openbaar Onderwijs de facilitering in geld van GMR en afzonderlijke 

Medezeggenschapsraden omgezet in facilitering door middel van het aanstellen van een ambtelijk secretaris en 

het beschikbaar stellen van een begroot medezeggenschap budget.  

De faciliteiten kunnen worden ingezet voor het vrij roosteren van leden van de (G)MR voor activiteiten ten 

behoeve van medezeggenschap. De faciliteiten kunnen ook op een andere manier ten behoeve van 

medezeggenschap worden ingezet. 

3.2.6. RISICO'S 

Uit de lumpsumbekostiging betaalt het bevoegd gezag de loonkosten van het personeel. Dit biedt een bevoegd 

gezag de mogelijkheid om eigen beleid te voeren. Mocht het zo zijn dat op grond van het eigen beleid 

personeelskosten ontstaan die verplichtingen geven naar de toekomst, dan blijven de financiële consequenties 

voor het bestuur. 

Onder eigen beleid van het bestuur is niet alleen te verstaan de concrete afspraken in bepaalde situaties, maar 

bijvoorbeeld ook de gevolgen van vervanging wegens ziekte (premiedifferentiatie), de gevolgen van een grote 

instroom in de WAO/WIA en de onterechte instroom in een WW-uitkering (toetsing: Participatiefonds). 

Daarmee is duidelijk dat elk schoolbestuur geconfronteerd wordt met diverse zaken die beslag kunnen leggen 

op de reserves voor personeel.  

Hier volgt een aantal voorbeelden: 

Bestaande risico's Toelichting 

Fluctuaties leerlingen aantal Als het leerlingenaantal in een korte periode terugloopt, kan het 

bevoegd gezag worden geconfronteerd met boventallige formatie, 

waarvan de loonkosten niet door het Ministerie worden betaald. 
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Ziekteverzuim 

 premieheffing en trede-indeling 

Vervangingsfonds 

 personeel voor eigen rekening 

 Wet Verbetering Poortwachter 

 kosten Arbodienst 

 kosten re-integratie 

 hoog ziekteverzuim% 

 

Indien er sprake is van een voortschrijdend verzuimcijfer boven 6,5% 

kan het ERD fonds een tekort oplopen die direct ten laste van de 

exploitatie van het betreffende boekjaar moet worden geboekt . 

 

 

Ontslag 

 formatieve frictie 

 instroomtoets Participatiefonds 

 wachtgeldverplichtingen 

 kosten ontslagprocedure 

 kosten outplacement en scholing 

 afkoopsom 

 werving en selectie - indien van 

toepassing 

 

Ontslag brengt vaak kosten met zich mee. 

Werkeloosheidsuitkeringen kunnen op een stichting drukken als de 

aanvraag niet door de instroomtoets komt. Het bevoegd zal 

procedurekosten (opbouw dossier, juridische kosten) moeten 

maken. In sommige gevallen kan personeel afvloeien via een 

outplacement en/of bijscholing. Het uitkeren van een 

ontslagvergoeding wordt door het Ministerie in principe gezien als 

een onrechtmatige besteding van de personele bekostiging en kan 

worden teruggevorderd, tenzij hiermee een kostbaar juridisch traject 

wordt voorkomen en de hoogte niet bovenmatig is (met als ijkpunt 

de kantonrechtersformule). 

Betaald ouderschapsverlof Een ouder heeft per kind recht op betaald ouderschapsverlof. De 

kosten voor het bevoegd gezag bedragen gemiddeld ruim € 6.000,00 

per volledig verlof. Dit betreft de extra loonkosten in verband met 

het verlof. 

BAPO (overgangsrecht) en Duurzame 

Inzetbaarheid 

De extra salariskosten, zowel van de verlofganger als van de 

vervanger, komen ten laste van het bevoegd gezag. 

Leraar in opleiding (LIO) Het salaris / de vergoeding van een leraar in opleiding die is 

aangesteld aan een basisschool bedraagt een vooraf afgesproken 

bedrag en komt ten laste van het bevoegd gezag. 

Zij-instromers Aanstelling van een zij-instromer kan leiden tot extra kosten door 

scholing en begeleiding en hogere inschaling. 

Herintreders Herintreders kunnen vaak aanspraak maken op extra periodieken. 

Functiedifferentiatie Kosten van functiedifferentiatie hangen af van de keuze voor 

zwaardere of lichtere functies. 

Functiemix Ongeveer 75% van de extra kosten ten aanzien van de functiemix 

worden door de Rijksoverheid vergoed. De overige 25% moet uit het 

eigen budget worden bekostigd. De functiemix is gefaseerd 

ingevoerd vanaf 1 augustus 2010 en dient de percentages gehaald te 

hebben zoals eerder opgetekend in dit Bfp. De extra kosten stijgen 

elk jaar (periodieken) en zijn afhankelijk van de hoogte van de 

inschaling.  
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Beloningsdifferentiatie Een beloning kan worden gegeven in de vorm van tijd, geld of 

faciliteiten. Een eenmaal gegeven beloning leidt in veel gevallen tot 

blijvende (extra) beloning. 

 

Voor bovenstaande personele risico's wordt elk jaar bekeken of daar financiële ruimte in de begroting 

gereserveerd kan worden. 
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4. TOEWIJZING VAN MIDDELEN 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet op welke manier de middelen aan de scholen / locaties van 

Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs worden toegewezen. In samenspraak met PZ 

(bestuurskantoor) en CABO zijn berekeningsmodellen gemaakt die - binnen de kaders van de 

begroting - inzichtelijk maken hoe de personele bezettingen gerealiseerd kunnen worden. 

4.1. WERKWIJZE PERSONELE BEZETTING 

In het door Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs gehanteerde berekeningsmodel is personele bekostiging 

vanuit Rijksoverheid en het samenwerkingsverband BePO weggezet tegen de personele lasten (verplichtingen) 

en overige lasten, zoals studiedagen en professionalisering. Beleidskeuzes en bovenschoolse afdrachten zijn in 

het model overzichtelijk in beeld gebracht en genereren verwachte resultaten op stichtings- en schoolniveau. 

Afgezet tegen het aantal leerlingen dat een school / locatie bezoekt wordt berekend hoeveel personele inzet er 

nodig is. De verschillen in bekostiging en lasten zit 'm in het aantal leerlingen waarop de bekostiging is 

gebaseerd volgens de T-1-systematiek, maar ook in de gemiddelde personeelslast. Een oudere leerkracht, die 

gegroeid is in zijn salarisschaal (periodieken) is duurder dan een jongere of beginnende leerkracht - de 

gemiddelde personeelslast weggezet tegen L10-formatie bedraagt op stichtingsniveau bijna 68k.  

4.2. VERDEELSYSTEMATIEK 

Voor de toekenning van middelen aan de scholen / locaties van Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs wordt 

middels bijgevoegde verdeelsystematiek gehanteerd (bijlage 1). Deze is opgezet door CABO in samenspraak 

met afdeling Personeelszaken van de Personele Unie. De bekostiging vanuit het Ministerie wordt berekend op 

brinnummer-niveau; Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs wil echter het budget naar rato verdelen over de 

eenentwintig locaties. 

4.2.1. UITGANGSPUNTEN 

In samenspraak met twee gemeenten kent Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs ook in 2019 - 2020 de 
ambitie openbaar onderwijs te bieden in de negentien dorpskernen, te weten West Betuwe dertien en 
gemeente Neder-Betuwe zes.  

● De bezetting van de scholen is gebaseerd op het werkelijk aantal leerlingen. 
● Bij het 'oplossen' van onder talligheid op scholen / locaties wordt onderstaande volgorde gehanteerd: 

o kan de onder talligheid opgelost worden door het anders organiseren van de school / locatie; 
o bij werving & selectie: 

 in samenspraak met PZ en algemeen directeur, 

 via eigen Vervangingspool (Personele Unie), 

 via IPPON - partner voor vervanging vraagstukken, 

 opstellen profielschets - welke leerkracht met welke kwaliteiten is er nodig, 

 bij een beoogde kandidaat vaststellen welke 'risico's' er zijn in het kader van de Wet 
Werk en Zekerheid - afstemmen met PZ. 
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5. PERSONELE INKOMSTEN 

De personele lumpsum vormt de basis van de personele bekostiging. De hoogte van deze bekostiging 

wordt vastgesteld op basis van een aantal variabelen, waarvan het leerlingaantallen en de Gewogen 

Gemiddelde Leeftijd (GGL) de belangrijksten zijn. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de personele 

inkomsten zijn opgebouwd. 

5.1. RIJKSBIJDRAGEN OCW 

5.1.1. PERSONELE LUMPSUM 

De omvang van de personele lumpsum is gebaseerd op het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober van het 

jaar ervoor - de  eerder noemde T-1-systematiek. Op deze peildatum wordt via de personeelsadministratie van 

CABO de GGL bepaald. De Gemiddeld Gewogen Leeftijd is van belang om het verschil van inkomsten tussen 

jonge en oudere leerkrachten niet op de scholen af te wentelen. Een school met veel oudere leerkrachten is 

per saldo duurder uit dan een school met overwegend jongere leerkrachten - dit zou nadelige gevolgen kunnen 

hebben voor het organiseren van de school.  

In de personele lumpsum wordt per leerling een vast bedrag toegekend en een GGL-afhankelijk bedrag. Ook 

per schoolgewicht - aantal leerlingen binnen de gewichtenregeling - wordt een vast bedrag en een GGL-

afhankelijk bedrag vastgesteld. De hoogte van deze bedragen is verschillend per soort onderwijs. 

De basisformatie voor Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs bestaat uit de volgende componenten: 

● onderbouw bekostiging; 

● bovenbouw bekostiging; 

● (Zeer) Kleine scholentoeslag; 

● gewichtenbekostiging; 

● directietoeslag en  

● drie vierde opslag nevenvestigingen. 

De genoemde componenten zijn niet geoormerkt, het bevoegd gezag kan zelf de afweging maken hoe de 

formatie het best ingezet kan worden. 

5.1.2. BUDGET PERSONEELS- EN ARBEIDSMARKTBELEID 

Naast de basisformatie wordt er een budget Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (P&A) toegekend. Hieruit 

kunnen de kosten worden betaald voor onder andere nascholing, betaald ouderschapsverlof, 

beloningsdifferentiatie, functiedifferentiatie, functiemix, herintreders periodieken, werkgelegenheidsbeleid, 

arbokosten en schoolbegeleiding. Het budget P&A wordt ca. 40% overgeheveld naar bovenschools. 

5.1.3. ZORGMIDDELEN 

Naast de middelen vanuit het Rijk, ontvangt Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs ook middelen vanuit het 

samenwerkingsverband BePO om leerlingen met een specifieke ontwikkelingsbehoefte goed te kunnen 

bedienen. Deze middelen zijn bedoeld om basisondersteuning te kunnen bieden in het kader van passend 

onderwijs. 
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Naast deze middelen kunnen extra arrangementen (intensieve en zeer intensieve arrangementen) worden 

aangevraagd bij BePO voor kinderen die nog meer nodig hebben. De toekenning van deze middelen staat 

beschreven in het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Deze middelen staan niet opgenomen 

in de begroting, daar er niet op vooruit gekeken kan worden. 

5.1.4. PRESTATIEBOX 

OCW verstrekt de komende vijf schooljaren (2015/2016 tot en met 2019/2020) per schooljaar bijzondere 

bekostiging via de Prestatiebox voor het realiseren van afspraken uit het Bestuursakkoord 2012, het 

Regeerakkoord, het Nationaal Onderwijsakkoord en in het kader van het programma Cultuureducatie met 

Kwaliteit. Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs ontvangt deze middelen en heeft deze verantwoord in het 

professionaliserings plannen op schoolniveau. 

De vier actielijnen uit het Bestuursakkoord zijn: 

1. Talentontwikkeling voor uitdagend onderwijs. 

2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering. 

3. Professionele scholen. 

4. Doorgaande ontwikkellijnen. 

De actielijnen staan regelrecht in verbinding met de thema's uit het Strategisch Beleid 16-20 van Stichting 

Fluvium Openbaar Onderwijs. 
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6. PERSONELE UITGAVEN 

De personele lasten, ook wel loonkosten genoemd, worden begroot met behulp van de 

personeelsadministratie CABO in samenspraak met de medewerkers van PZ en Financiën van het 

bestuurskantoor. Deze lasten zijn geprognosticeerd op basis van de dan bekende formatie, met 

daarin mutaties voor zover bekend bij de onderwijsgroep. 

6.1. SCHOOLFORMATIE 

Het belangrijkste deel van de personele lasten wordt gevormd door de loonkosten die op de scholen/locaties 

gemaakt worden voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. De bezetting plaatjes maken geen 

onderdeel uit van het Bfp, maar worden wel bovenschools beschouwd en in afstemming met de algemeen 

directeur en PZ gemaakt. 

6.2. OVERIGE PERSONELE LASTEN 

Onder de overige lasten zijn nog te verwachten salarislasten opgenomen zoals indirecte loonkosten en kosten 

functiemix. De indirecte kosten zijn voor uitzonderlijke personele verplichtingen, bijvoorbeeld verhuiskosten, 

incidentele betalingen, gratificaties e.d. 

Ook zijn er lasten opgenomen ten behoeve van bijvoorbeeld de bedrijfsgezondheidszorg, de huur van het 

bestuurskantoor, de kosten van het ERD (voorheen waren dit de premie aan het Vervangingsfonds) en het 

uitlenen van personeel binnen de Personele Unie. 
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7. SCHOOLJAAR 2019 - 2020 

De personele lasten worden afgezet tegen de beschikbare inkomsten, zoals uiteengezet in 

voorgaande hoofdstukken van dit Bfp. Voor een verdere uitwerking van de inkomsten en uitgaven op 

stichtings- en school-/locatieniveau wordt verwezen naar de in de bijlage opgenomen rekenmodel 

van Cabo en PZ. De cijfers en invulling daarvan in dit Bfp gelden als basis van waaruit de bezettingen 

per school/locatie worden opgemaakt. 

7.1. RESULTAAT 2019 - 2020- OP STICHTINGSNIVEAU 

In rekenmodel - waarin in de bijlage naar verwezen wordt - worden de personele baten, lasten en het resultaat 

weergegeven voor schooljaar 2019 - 2020: 

7.2. MEERJARENBEGROTING - OP STICHTINGSNIVEAU 

In onderstaand overzicht worden de personele baten, lasten en het resultaat weergegeven voor de komende 

schooljaren: 

Meerjarenbegroting Stichting Fluvium 

 

 

De positieve resultaten van 2019 t/m 2022 zullen mogelijk nog worden gebruikt voor aanvullend beleid. 
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8. CONCLUSIE EN AANDACHTSPUNTEN VOOR BELEID 

Hieronder volgt een opsomming van conclusies en aandachtspunten voor het formatiebeleid voor het 

schooljaar 2019 - 2020 en de jaren daarna. Zie ook de Managementsamenvatting, hoofdstuk 2. 

 

1. In dit Bfp - met meerjarenplanning - is inzicht gegeven in de uitgangspunten die Stichting Fluvium 

Openbaar Onderwijs hanteert voor de verdeling en toekenning van de personele in 2019 - 2020. Deze 

uitgangspunten gelden ook voor de komende vier jaren en ondertekenen diens prognoses. In de 

komende maanden zal de formatie 'door vertaald' naar bezettingsplaatjes voor de scholen / locaties. 

2. In het kader van het Eigenrisicodrager schap (ERD) en de Wet Werk & Zekerheid is in 2016 begonnen 

met het 'omvormen' van de Flexibele Pool naar een Vervangingspool om de vervangingsvraagstukken 

in eigen beheer in te vullen zonder daarbij verplichtingen op te bouwen. IPPON is daarbij een 

samenwerkingspartner in deze voor de Stichting. 

3. In het kader van het Lerarentekort zal middels een deltaplan intern gekeken worden naar de huidige 

aanstellingsvoorwaarden en wordt extern bestuurlijke samenwerking op dit thema voorgestaan.  

4. De managementstructuur van de  scholen is medio 2019 op de agenda gekomen en zal kritisch tegen 

het licht gehouden worden. Dit in het kader van onder meer belasting en zichtbaarheid op de scholen. 

5. In de komende vier jaren zal ook huisvesting van Fluvium Openbaar Onderwijs hoog op de agenda 

staan in het overleg met de gemeenten. In 2018 is het Integraal Huisvestingsplan betreffende 

gemeente Neder-Betuwe vastgesteld, waarbij gemeente Neder-Betuwe en alle schoolbesturen en 

kinderopvangorganisaties betrokken waren.  

 

9. BIJLAGE(S) 

 

 

9.1. REKENMODEL FORMATIE STICHTING FLUVIUM OPENBAAR ONDERWIJS OPENBAAR ONDERWIJS 

Zie bijlage 1 



Fluvium Openbaar Onderwijs

te West Betuwe en Neder-Betuwe

BIJLAGE 1: BEREKENING BUDGETTEN SCHOOLJAAR 2019-2020 CONFORM BESTUURSFORMATIEPLAN

Inkomsten Reserveringen

BRIN School

Telling            

1-10-2017

Telling            

1-10-2018

prognose 

Telling            

1-10-2019

Personeelsb

udget 2019-

2020

Onderwijs 

achter 

standen

Fusie 

Middelen

P&A 

budget 

2019-2020

P&A 

School     

60%

Waarvan 

werkdruk 

vermindering

Extra 

middelen 

werkdruk

Lichte 

arrangementen 

BePO

 lumpsum 

bovenschools 

Frictie fonds

 lumpsum 

bovenschools 

Afdracht 

Conciërges

 Prof. Plan 

2019-2020 

PB directie

 Prof. Plan 

2019-2020 

PB team

Totaal 

budget 

formatie 

2019-2020

Kosten 

formatie 

2019-2020 

zonder 

tijdelijke 

uitbreiding

Formatie 

ruimte of 

tekort     

2019-2020

Nieuw beleid 

Intensieve en 

zeer intensieve 

arrangementen 

2019-2020     

BePO

Nieuw beleid 

keuze school 

begeleiding 

2019-2020     

BePO

12NU Obs Est 51 40 38 246.944 2.666 83.540 50.124 6.200 2.600 2.136 4.939 4.197 1.500 3.400 287.834 314.964 -27.130 3.051 1.282

12VV KWA Haaften 88 88 82 365.188 28.718 103.724 62.235 13.640 5.720 4.648 7.304 0 1.500 4.200 447.784 438.960 8.824 6.633 2.789

13BU De Waerdenburght 96 92 88 356.721 29.138 107.235 64.341 14.260 5.980 4.932 7.134 9.653 3.000 4.500 430.844 452.484 -21.640 7.047 2.959

13HI Westerbeek van Eertenschool 95 91 85 403.600 0 105.479 63.288 14.105 5.915 4.813 8.072 9.548 3.000 4.400 446.679 440.268 6.411 6.869 2.888

13MM PWA Ophemert 111 98 104 366.117 0 108.990 65.394 15.190 6.370 5.583 7.322 10.283 1.500 4.800 413.188 485.028 -71.840 8.015 3.350

13RF De Rietschoof 62 64 63 345.422 23.904 94.510 56.706 9.920 4.160 3.488 6.908 6.715 1.500 3.300 411.096 345.096 66.000 4.990 2.093

18DS00 De Bellefleur 79 71 67 302.010 29.421 56.341 33.805 11.005 4.615 3.777 6.040 7.450 1.500 2.900 351.122 325.632 25.490 5.393 2.266

18DS01 PWA Echteld 73 63 59 280.940 0 49.993 29.996 9.765 4.095 3.337 5.619 6.610 1.500 2.900 297.643 316.272 -18.629 4.763 2.002

18DS02 Houtkoperschool 77 105 106 425.075 18.047 82.528 49.517 16.275 6.825 5.807 8.502 11.017 1.500 3.600 473.827 394.824 79.003 8.318 3.484

18DS03 Isandra 55 39 39 220.479 29.912 30.948 18.569 6.045 2.535 2.145 4.410 4.092 1.500 2.700 258.403 220.812 37.591 3.071 1.287

18HO00 Palet Opheusden 93 96 92 381.699 103.420 82.104 49.262 14.880 6.240 5.152 7.634 10.073 1.500 4.400 515.926 486.012 29.914 7.362 3.091

18HO01 Palet Kesteren 95 93 84 361.329 72.849 79.538 47.723 14.415 6.045 4.826 7.227 9.758 3.000 5.100 461.642 504.696 -43.054 6.878 2.896

18JO D'n Bogerd 116 104 88 417.362 30.883 111.622 66.973 16.120 6.760 5.207 8.347 10.912 3.000 6.100 492.065 542.172 -50.107 7.397 3.124

18LE Jan Harmenshof 251 256 274 905.071 26.907 205.254 123.152 39.680 16.640 14.658 18.101 26.861 3.000 10.600 1.011.225 1.076.604 -65.379 21.053 8.795

18MQ Meester Aafjes 367 345 311 1.177.223 0 268.496 161.098 53.475 22.425 17.884 23.544 36.200 3.000 12.400 1.281.061 1.359.192 -78.131 25.483 10.731

18MQ00 De Plantage 13 16 20 65.630 0 12.452 7.471 2.480 1.040 1.008 1.313 1.679 1.500 1.800 67.818 101.964 -34.146 1.458 605

18NX R. Lokhorst 147 147 136 509.801 0 131.073 78.644 22.785 9.555 7.732 10.196 15.424 1.500 7.700 561.357 578.796 -17.439 11.031 4.639

18QJ De Springplank 79 88 91 373.170 0 104.602 62.761 13.640 5.720 4.936 7.463 9.234 1.500 3.700 418.970 393.336 25.634 7.079 2.962

18RK De Bloeiende Betuwe 111 107 97 419.832 0 112.939 67.763 16.585 6.955 5.564 8.397 11.227 1.500 5.000 467.035 515.448 -48.413 7.930 3.339

18SL Op 't Hof en Malsenburg 195 175 160 620.640 10.034 133.377 151.453 90.872 27.125 11.375 9.144 12.413 18.362 3.000 7.200 823.091 716.148 106.943 13.038 5.486

2.254 2.178 2.084 8.544.251 405.898 133.377 2.082.821 1.249.692 337.590 141.570 116.774 170.885 219.296 40.500 100.700 9.918.612 10.008.708 -90.096 166.857 70.065
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