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WAAROM

ONZE AMBITIES EN DOELEN
●
●
●
●

We vinden het belangrijk om de schaarse beschikbare middelen goed te besteden
Middelen slim inzetten en waar mogelijk geld besparen
Beleidsrijk begroten en sluitende meerjarenbegrotingen realiseren
Informatie en kennis delen

WAT
Route 1

Route 2

Route 3

Route 4

Onderzoek naar andere
begrotingssystematiek

Verhogen rendement privaat vermogen

Centraal inkopen

Overige

Onderzoek naar voor- en nadelen huidig
begrotingssysteem (op basis van GLE:
gewogen leraar eenheid) t.o.v. systeem op
basis van werkelijke loonkosten
Resultaat: duidelijk begrotingssysteem dat
wordt gehanteerd op alle scholen. Invoering
m.i.v. begroting 2021

Verder gaan met onderzoek naar
mogelijkheden om rendement privaat
vermogen te verhogen

Centraal inkopen van ICT via dynamisch
inkoopsysteem i.v.m. Europese aanbesteding.
Afspraken maken met leveranciers waardoor
besparingen plaatsvinden

Overleg plegen met contactpersoon
huisbankier en overige deskundigen
Resultaat: treasury statuut, gekoppeld aan
goed rendement

Herverdeling onderwijsachterstandsmiddelen
Veranderingen in financiering in beeld
Begeleiden directeuren bij opstellen begroting

In overleg met Onderwijsinkoop nagaan waar
door centraal inkopen andere besparingen
kunnen worden gerealiseerd

Harmoniseren van ouderbijdragen

Meer Weten?
Klik hier voor het complete plan
van Financiën 

Route 1

Route 2

Route 3

Centrale inkoop energie

Directeuren begeleiden bij opstellen begroting

Monitoren inkomsten en uitgaven

Informatie opgevraagd en overleg gepleegd met leverancier en
centrale inkopers

Een aantal directeuren begeleid bij het maken van hun begroting

Samen met de controller zijn de kwartaalrapportages doorgespit

Kennis en informatie zijn gedeeld

Geldstromen en de inzet van middelen zijn in beeld gebracht

Resultaat: contract met een leverancier
Kernwoorden daarbij: duurzaamheid en goede prijskwaliteitverhouding

Deze directeuren weten nu hoe ze een (sluitende) begroting
moeten maken

HOE
Hindernissen en oplossingen

Communicatie en afstemming

Gezien de ontwikkelingen m.b.t. de fusie met VCBO
Kollumerland kon op een aantal terreinen geen actie worden
ondernomen. We hebben de draad nu weer opgepakt

We delen resultaten en bevindingen in het Directeuren
Overleg
Regelmatig overleg met andere expertgroepen

Krimp zorgt voor leegstaande lokalen en kosten die niet
vergoed worden door de overheid

Op de website laten zien waar we mee bezig zijn

Oplossingen korte termijn: partners vinden die ruimtes willen
huren; eventueel slopen of afsluiten
Oplossingen langere termijn: herschikking en nieuwbouw van
scholen door middel van het IHP (integraal huisvestingsplan)

Wie
Michelle van der Sluis (directeur de Fjouwerhoeke en De Wrâldwiizer)
Paul Boersma (directeur KJ school)
Lieuwe Sytsma (adviseur Arlanta)
Marieke ten Hove (deskundige OBM)

Budget 19-20: € 2.400
Budget 18-19: € 2.400

